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أوًل: مقدمة 
متهيد

تعتــر مســألة تحقيــق تكافــؤ الفــرص مــن ضمــن األولويــات الرئيســية للمملكــة األردنيــة الهاشــمية كونهــا تتــامىش 

ــق  ــوي املنبث ــذي التنم ــج التنفي ــة األردن 2025 والرنام ــتدامة 2030، ورؤي ــة املس ــة للتنمي ــداف العاملي ــع األه م

عنهــا والخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان. كــام تســتجيب مبــادرة التطويــر املؤســيس مــن منظــور النــوع 

ــوق  ــة بحق ــة املعني ــات الدولي ــة باالتفاقي ــمية املتمثل ــة الهاش ــة األردني ــة للمملك ــات الدولي ــي لاللتزام االجتامع

ــامل،  ــدوري الش ــتعراض ال ــات االس ــة، وتوصي ــات املختص ــل الجه ــن قب ــا م ــة عليه ــت املصادق ــي مت ــان الت اإلنس

ــة املســتدامة للعــام 2030. والتزامــات اململكــة بأهــداف التنمي

وتعــد وزارة التنميــة االجتامعيــة كيــان رئيــيس يف األردن لتعزيــز املســاواة بــني الجنســني ومتكــني املــرأة يف الخطــط 

الوطنيــة عــىل املســتويني االســرتاتيجي والتشــغييل.

 

وبالرغــم مــن الجهــود الوطنيــة املبذولــة لرفــع مكانــة املــرأة وتحســني وضعهــا بشــكل عــام، فــإن هنــاك العديــد 

مــن التحديــات حيــث جــاء التقــدم بطيئـًـا وغــري متكامــاًل، فالنســاء األردنيــات مــا زلــن يشــكلن غالبيــة الفقــراء يف 

األردن، كــام أن مســاهمتهن يف االقتصــاد متدنيــة مقارنــة مبســاهمة الرجــال.

ــات ال  ــة والوصــول إىل الخدم ــى التحتي ــر بشــكل واضــح أن االســتثامر يف نظــم البن ــد ظه ــة إىل هــذا، فق باإلضاف

يكفــي يف ظــل اســتمرار السياســات والنظــام املؤســيس والرامــج يف تعزيــز العالقــات االجتامعيــة التقليديــة والتبايــن 

املبنــي عــىل النــوع االجتامعــي.

وقــد أظهــرت التجــارب أن عمليــات التخطيــط اتخــذت مــن النــوع االجتامعــي موقًفــا محايــًدا، مــام إدى إىل العجــز 

يف إدراك الحاجــات الخاصــة لألفــراد وافــرتاض متاثــل مكانــة الفئــات االجتامعيــة خاصــة الرجــال والنســاء، وقــد نتــج 

عــن ذلــك قصــور جهــود التخطيــط يف تحقيــق أهدافهــا التنمويــة.

 يقتــي هــذا الوضــع الســعي إىل تطويــر إطــار عمــل مؤّســيس واضــح يُحــّدد األدوار واملســؤوليات بهــدف ضــامن 

نجــاح الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة األردنيــة لتحقيــق املســاواة بــني الجنســني ومتكــني املــرأة.

ــة املؤّسســية املالمئــة والتــي تســهم يف متكــني  ــر القــدرات املؤّسســية إىل إيجــاد البيئ ــة تطوي حيــث تهــدف عملي

الكــوادر العاملــة مــن تنفيــذ مهامهــم بكفــاءة وفعاليــة، مــن خــالل رفــع كفاءتهــم ومهاراتهــم والقيــام بتطويــر 

ــر. ــة التّطوي اإلجــراءات لضــامن اســتدامة عملي

كــام تســعى عمليــة تطويــر القــدرات املؤّسســية إىل إيجــاد تــوازٍن بــني تحســني مســتوى املهــارات للكــوادر العاملــة، 

مــات املاديــة »املقوِّمــات امللموســة«،  باعتبارهــا »املقوِّمــات غــري امللموســة«، وبــني تحســني كفــاءة ومالءمــة املقوِّ

ــراءات.  ــات واإلج ــل السياس ــب، ودلي ــج التدري ــة وبرام ــط التنفيذي ــرتاتيجية والخط ــط االس ــك: الخط ــمل ذل ويش
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وتعتــر عمليــة التطويــر املؤّســيس نهــج لبنــاء القــدرات التنظيميــة لــذا ال بــد مــن أن تكــون قيــادة هــذه العمليــة 

واإلرشاف عليهــا منبثقــة مــن داخــل املؤسســة ذاتهــا.

ــة  ــن الوكال ــم م ــرأة وبدع ــم املتحــدة للم ــة األم ــل هيئ ــن قب ــذا م ــب ه ــل التدري ــداد دلي ــم وإع ــم تصمي ــذا ت ل

اإليطاليــة للتعــاون التنمــوي، ضمــن الجهــود الراميــة لدعــم وزارة التنميــة االجتامعيــة لتطويــر قدراتهــا املؤسســية 

يف دمــج النــوع االجتامعــي وتحقيــق العدالــة يف الحصــول عــىل الفــرص بــني الجنســني ســواء كانــوا مــن املوظفــني 

واملوظفــات أو املســتفيدين واملســتفيدات مــن الخدمــات التــي تقدمهــا الــوزارة.

ــا عــىل نهــٍج   ســوف يكــون مســتوى التّعــاون بــني هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ووزارة التنميــة االجتامعيــة قامئً

ســية مــع الّنشــاطات األخــرى التــي تقــوم بهــا  تشــاريكّ، حيــث ســتتوافق نشــاطات عمليــة تطويــر الُقــدرات املؤسَّ

ــة  ــكار واقعي ــدر يف طــرح أف ــا األق ــاون نظــرًا ألنه ــادة يف هــذا التّع ــام القي ــوزارة زم ــوىل ال ــام. وســوف تت كل منه

صحيحــة عــن حاجاتهــا الفعليــة وتحديــد الفجــوات والفــرص. حيــث ســيرتكز دور هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة 

يف تقديــم النُّصــح والدعــم الفنــي املناســب حــول أفضــل املنهجيــات الواجــب اتّباعهــا وكيفيــة تطبيقهــا مــن أجــل 

تعزيــز قُدراتهــا املؤّسســية، واســتدامة االنشــطة يف إدمــاج النــوع االجتامعــي ضمــن مؤسســاتها.
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قامئة املصطلحات1

املصطلح باللغة 
العربية

املصطلح باللغة 
اإلنجليزية

التعريف

ُمختَلــف األدوار والحقــوق والواجبــات لــكل مــن الرجــال والنســاء Gender النوع االجتامعي
ــم  ــا خصائصه ــدد به ــي تح ــرق الت ــم والط ــات بينه ــع والعالق يف املجتم
ــة  ــة واجتامعي ــل اقتصادي ــا عوام ــي تحكمه ــم الت ــلوكياتهم وهوياته وس
ــة  ــة عــىل مكان ــري هــذه العالق ــة مختلفــة وتأث ــة وسياســية وبيئي وثقافي

ــع. ــل يف املجتم ــرأة والرج امل

ــرأة Sexالجنس ــز الرجــل عــن امل ــي متي ــة املحــددة الت ــزات البيولوجي ــط باملمي يرتب
وهــي مميــزات ثابتــة ال تتغــري حتــى إن تغــريت الثقافــات أو تغــري 

ــكان. ــان وامل الزم

ــية Gender Rolesاألدوار الجندرية ــات رئيس ــالث فئ ــع إىل ث ــل يف أي مجتم ــاط العم ــيم أمن ــن تقس ميك
تدخــل فيهــا أدوار النســاء جميعهــا وهــو مــا يشــار إليــه بالــدور الثــاليث 

للنســاء وهــي:

الــدور اإلنجــايب: حيــث ال يقتــر عــىل اإلنجــاب فقــط بــل يشــمل رعايــة 
األرسة وتحضــري الطعــام، وتنظيــم املنــزل، والتســوق. وهــو دور ذو قيمــة 
وأهميــة بالغــة وال ميكــن االســتغناء عنــه، مــع ذلــك ال يدخــل يف اعتبــاره 

عمــاًل يــدر دخــاًل مبــارًشا.

الــدور اإلنتاجــي: يشــمل إنتــاج الســلع والخدمــات واالســتهالك والتجــارة 
والزراعــة، وعندمــا يُســأل اإلنســان مــاذا تعمــل فــإن اإلجابــة يف الغالــب 
تتصــل بالعمــل اإلنتاجــي "املأجــور" الــذي يــدر دخــاًل، وميارســه الرجــال 
والنســاء عــىل حــد ســواء، لكــن النســاء ســوف تختلــف أعاملهــن 
ووظائفهــن تبًعــا للتقســيم الجنــدري للعمــل، وغالبًــا عمــل النســاء يكون 

أقــل وضوًحــا ويصنــف أنــه أقــل قيمــة مــن عمــل الرجــال.
 

ــات واملناســبات  ــم االجتامعــي للخدم ــدور املجتمعــي: يشــمل التنظي ال
)احتفــاالت، شــعائر، أنشــطة سياســية….الخ( وهــو عمــل طوعــي 
ــة  ــة والروحي ــني الثقافي ــن الناحيت ــة م ــع خاص ــة املجتم ورضوري لتنمي
وينخــرط فيــه كل مــن الرجــال والنســاء. وهنــا أيًضــا قــد يــرز دور الرجل 
ــي  ــي واملجتمع ــن اإلنتاج ــاء يف كال الدوري ــاركة النس ــر مش ــر. وتعت أك
ــام  ــل يف امله ــاب العم ــىل حس ــا ع ــون عبئً ــا تك ــا م ــة غالبً ــة إضافي مهم

ــرى. األخ

1  منظمة العمل الدولية – دليل مليرسي التدقيق يف النوع االجتامعي:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_248842.pdf
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تحليل النوع 
االجتامعي

Gender 
Analysis

هــو أداة نظاميــة للنظــر يف أوجــه االختالفــات االجتامعيــة واالقتصاديــة 
بــني الرجــال والنســاء. فهــو ينظــر يف نشــاطاتهم وظروفهــم وحاجاتهــم 
املحــددة فضــاًل عــن وصولهــم إىل املــوارد وتحكمهــم بهــا ووصولهــم إىل 
ــط وعوامــل  ــدرس هــذه الرواب ــرارات. كــام ي ــع الق ــة وصن ــد التنمي فوائ
أخــرى يف الســياق االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس والبيئــي األوســع.

العدالة بني 
الجنسني

Gender Equity ــح أو ــة لتصحي ــادئ العدال ــوء إىل مب ــالل اللج ــن خ ــاف م ــي اإلنص تعن
اســتكامل القانــون. ومــن هــذا املنطلــق، يجــب تصميــم تدابــري محــددة 
ــز  ــال والتميي ــاء والرج ــني النس ــاواة ب ــدم املس ــه ع ــىل أوج ــاء ع للقض
ــني  ــني الجنس ــة ب ــإن العدال ــه ف ــرص، وعلي ــؤ الف ــق تكاف ــامن تحقي وض

ــاواة. ــق املس ــؤدي إىل تحقي ت

املساواة بني 
الجنسني

Gender 
Equality

تشــري إىل املســاواة يف الحقــوق واملســؤوليات والفــرص بــني النســاء 
ــال  ــاء والرج ــي أن النس ــاواة ال تعن ــة. واملس ــات والصبي ــال والفتي والرج
ســيصبحون متشــابهني، ولكــن بــأن ال تتأثــر حقــوق املــرأة ومســؤولياتها 
ــىل  ــراد ع ــني األف ــز ب ــم التميي ــى. أي أن ال يت ــرأة/ أنث ــا ام ــا ألنه وفرصه
ــني  ــاواة ب ــى. واملس ــرًا أم أنث ــن ذك ــوا مولودي ــواء كان ــس س ــاس الجن أس
الجنســني تعنــي ضمًنــا أن مصالــح واحتياجــات وأولويــات كل مــن 
النســاء والرجــال تؤخــذ بعــني االعتبــار، مــع االعــرتاف بتنــوع احتياجــات 

ــال. ــاء والرج ــن النس ــة م ــات املختلف الجامع

 Equalتكافؤ الفرص
Opportunities

ــاذ إىل  ــرص والنف ــىل الف ــول ع ــاواة يف الحص ــي املس ــرص يعن ــؤ الف تكاف
املشــاركة االقتصاديــة والسياســية واالجتامعيــة وعــدم مواجهــة العوائــق 

عــىل أســاس الجنــس.

ــي Equal Payاملساواة يف األجر ــاوية يعن ــة املتس ــل ذو القيم ــن العم ــر ع ــاواة يف األج ــدأ املس إن مب
ــا يجــب أن ال تكــون مرتكــزة عــىل جنــس  أن معــدالت األجــور وأنواعه

ــه. ــذي يؤدي ــم موضوعــي للعمــل ال ــل إىل تقيي املوظــف ب

 Womenمتكني املرأة
Empowerment

تعزيــز قــدرة املــرأة عــىل التعبــري عــن رأيهــا وتحديــد اختياراتهــا 
واملشــاركة يف املجتمــع عــىل كافــة املســتويات والتأثــري يف القــرارات. 
ويعتــر مفهــوم التمكــني الــذي ظهــر يف نهايــة القــرن العرشيــن مــن أكــر 
املفاهيــم التــي تعــرتف باملــرأة كعنــر هــام وفاعــل يف التنميــة، ويســعى 
بــدوره إىل القضــاء عــىل جميــع مظاهــر التمييــز ضــد املــرأة مســتخدًما 
آليــات محــددة متكنهــا مــن االعتــامد عــىل ذاتهــا. وهــذا املفهــوم يشــرتك 
ــع تلــك املصــادر؛  مــع مفهــوم القــوة مــن حيــث املصــادر وأمنــاط توزي
فربــط التمكــني مــع القــوة يُســاعد عــىل إدراك طبيعــة التحــوالت 
االجتامعيــة والعمــل لصالــح الفئــات املهشــمة واملحرومــة والبعيــدة عــن 

ــع. ــوة يف املجتم مصــادر الق
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 متكني املرأة 
اقتصاديًا

Women 
Economic 

Empowerment

املســاهمة يف إدمــاج املــرأة وخاصــة الفقــرية واملهمشــة يف صلــب عمليــة 
التنميــة ومتكينهــا مــن الحصــول عــىل فــرص املشــاركة يف مختلــف 
مجــاالت التنميــة االقتصاديــة لتحســني األوضــاع االقتصاديــة للنســاء 
ــاء  ــدرات النس ــاء ق ــك بن ــي ذل ــام. ويقت ــتوى الع ــىل املس ــن ع وأرسه
ــة يف  ــدرات الالزم ــارات والق ــالك امله ــىل امت ــق مســاعدتهن ع ــن طري ع

التخطيــط واإلدارة واالتصــال والتفكــري اإلبداعــي.

دمج النوع 
االجتامعي

Gender 
Mainstreaming

ــني  ــذ بع ــرار تأخ ــع الق ــة صن ــامن أن عملي ــعى لض ــل تس ــة عم منهجي
االعتبــار املصالــح واالحتياجــات املختلفــة لــكل مــن مــن الرجــال والنســاء 
عــىل حــد ســواء. الهــدف األســايس منهــا هــو تحقيــق أقــى قــدر مــن 

ــع السياســات والرامــج. ــني الجنســني يف جمي ــؤ الفــرص ب تكاف

غري مستجيب 
للنوع االجتامعي

Non-responsive 
to Gender

وهــي عبــارة تصــف السياســات والرامــج وتصاميــم املشــاريع واملوازنــات 
النــوع  القامئــة عــىل أســاس  التــي ال تراعــي الفروقــات  وتنفيذهــا 
االجتامعــي، فيــام يتعلــق بــأدوار الرجــال والنســاء اإلنتاجيــة واإلنجابيــة 
عــىل حــد ســواء، فالسياســات غــري املســتجيبة للنــوع االجتامعــي متيــل 

ــرأة.  إىل إقصــاء امل

مستجيب للنوع 
االجتامعي

Gender 
Responsive

هــي عبــارة تصــف السياســات والرامــج وتصاميــم املشــاريع واملوازنــات 
ــىل  ــة ع ــاء ومبني ــال والنس ــني الرج ــالف يف األدوار ب ــي االخت ــي تراع الت
دراســة وتحليــل الحتياجــات كل منهــم يف كل مرحلــة مــن مراحــل 
املشــاريع وإعــداد املوازنــات واألنشــطة مبــا يف ذلــك مراحــل التخطيــط 

ــم. ــة والتقيي ــذ واملتابع والتنفي

الصور النمطية 
القامئة عىل النوع 

االجتامعي

Gender 
Stereotyping 

ــات  ــع واختالف ــات وطبائ ــه لصف ــغ في ــم مبال ــا تعمي ــىل أنه ــرّف ع تع
ــور  ــذه الص ــق ه ــي. تخل ــم االجتامع ــاًء عىل نوعه ــة بن ــة معين مجموع
النمطيــة أحكاًمــا مســبقة لصفــات تُقــرَن بنــوع اجتامعــي بعينــه، بينــام 
هــي يف الواقــع صفــات ميكــن أن تتواجــد يف جميــع البــرش عــىل اختــالف 
ــذه  ــن ه ــروج م ــرأة الخ ــل أو امل ــاول الرج ــي. وإذا ح ــم االجتامع نوعه
الصــورة النمطيــة والتــرف بشــكل مختلــف عــام يُتوقــع مــن نوعهــام 

االجتامعــي، يعترهــم املجتمــع مخالفــني للطبيعــة. 



دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس   |   11

هدف الدليل

يهــدف هــذا الدليــل يف جوهــره إىل تجــاوز حــر قضايــا النــوع االجتامعــي يف إضافــة »عنــر للمــرأة« أو حتــى 

ــع  ــك مــن خــالل رف ــرة، وذل ــل الســعي لتوســيع هــذه الدائ ــم ب ــني الجنســني« إىل نشــاط قائ ــة ب »عنــر العدال

قــدرات موظفــي وزارة التنميــة االجتامعيــة ذكــوًرا وإناثـًـا وخاصــة أعضــاء لجنــة تطويــر األداء املؤســيس وإعدادهــم 

كمدربــني ومدربــات مؤهلــني يف هــذا املجــال ليقومــوا بدورهــم بتدريــب موظفــني وموظفــات آخريــن بعــد أن 

ــوع  ــق بالن ــة تتعل ــع جوهري ــذي يتضمــن مواضي ــني أيديكــم، وال ــه ب ــذي نضع ــي ال ــل التدريب ــم الدلي ــم تصمي ت

ــوع  ــتجيبة للن ــات مس ــات وموازن ــط وسياس ــداد خط ــة إع ــره عملي ــل يف جوه ــذا الدلي ــيدعم ه ــي. وس االجتامع

ــي يلعبهــا كل مــن النســاء  ــألدوار الت ــري التنميــط الســائد ضمــن الثقافــة املؤسســية ل االجتامعــي وصــواًل إىل تغي

ــوزارة. والرجــال والفئــات املســتفيدة مــن خدمــات ال

هــذا الدليــل يعتمــد يف جوهــره عــىل منهجيــة تشــاركية بشــقيها النظــري والعمــيل يف التدريــب وإيصــال املعلومات 

ــع الوعــي وإحــداث  ــا مــن أجــل رف ــات املســتهدفة وتفعيله ــات الفئ ــدرات وطاق ــي تهــدف إىل اســتنطاق ق والت

التغيــري املؤســيس واملجتمعــي للوصــول إىل تكافــؤ يف الحصــول عــىل الفــرص بــني جميــع األفــراد. فمــن خــالل مســار 

التدريــب التشــاريك ســوف تكــون الفرصــة للتعلــم واكتســاب الخــرات واملهــارات كبــرية وذلــك ألنــه مينــح الفــرد 

مســاحة واســعة لتحليــل ومناقشــة أفــكاره وبالتــايل تبقــى هنــاك فرصــة كبــرية إلمكانيــة التغيــري اإليجــايب. وعليــه، 

تــم اعتــامد أســلوب التدريــب التشــاريك والتفاعــيل يف هــذا الدليــل بتقنياتــه املتعــددة مثــل: العصــف الذهنــي 

ومجموعــات العمــل، ولعــب األدوار والتامريــن الفكريــة، والتدريــب يف موقــع العمــل.

مــدة برنامــج تدريــب املدربــني واملدربــات تبلــغ مائــة ســاعة تدريبيــة، ويركّــز بنســبة 20% عــىل التأســيس العلمــي 

املنهجــي للمتــدرب واملتدربــة وبنســبة 80% عــىل التطبيقــات العمليــة التــي تهــدف إىل تكويــن وتنميــة املهــارات 

التطبيقيــة مــن خــالل الرتكيــز عــىل تقديــم املشــارك واملشــاركة ملجموعــة كبــرية مــن التطبيقــات العمليــة والخضوع 

الختبــارات وتقييــامت وتلقــي التغذيــة الراجعــة املبــارشة مــن فريــق التدريــب. 

ــف  ــا لقــدرات مختل ــل بشــكل شــمويل ومــرن مراعيً ــوى الدلي ــة ومحت ــم منهجي ــق جــاء تصمي ومــن هــذا املنطل

ــداع  ــات عــىل اإلب ــني واملدرب ــي تســاعد املدرب ــن الوســائل الت ــد م ــل عدي ــم، كــام تضمــن الدلي ــراد وحاجاته األف

والتميــز يف نقــل املعرفــة والخــرة وصقــل املهــارة ملختلــف الفئــات املســتهدفة وتطويــر سياســات وخطــط وبرامــج 

مســتجيبة للنــوع االجتامعــي.
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إرشادات عامة للمدربني واملدربات

ــواد  ــداف، امل ــوان، األه ــث: العن ــن حي ــدا م ــىل ح ــي ع ــور تدريب ــكل مح ــمويل ل ــوى ش ــب محت ــن التدري يتضم

املســتخدمة، خطــوات التامريــن إن وجــدت، وإرشــادات للمــدرب واملدربــة لتســهيل عمليــة نقــل املعرفــة وتحقيــق 

ــات  ــني واملدرب ــام املدرب ــح املجــال أم ــل بشــكل يتي ــم أقســام الدلي ــم تصمي ــام ت ــن االســتفادة. ك ــدر م أقــى ق

ليكــون لهــم الخيــار يف تصميــم الــدورة التدريبيــة بشــكل شــمويل أو بشــكل مجــزء لــكل قســم مــن أقســام الدليــل 

وبالطريقــة التــي يرونهــا مناســبة، مــع األخــذ بعــني االعتبــار احتياجــات الفئــات املســتهدفة مــن التدريــب. وأهــم 

اإلرشــادات العامــة التــي يستحســن اتباعهــا تتضمــن مــا يــيل:

اإلملام قدر اإلمكان مبواضيع املادة التدريبية.	 

ــام 	  ــت كاف للقي ــب بوق ــل التدري ــات قب ــب والفعالي ــار التدري ــه ملس ــدى مالمئت ــب وم ــع التدري ــص موق فح

ــع. ــة املوق ــدم مالمئ ــال ع ــاء يف ح ــار اللق ــالت ملس ــض التعدي ــراء بع ــل أو إلج ــل أي خل بتعدي

التأكــد مــن إمكانيــة إســتخدام األســاليب والتقنيــات التــي تــم اختيارهــا قبــل التدريــب بوقــت كاٍف الســتبدال 	 

أســلوب التدريــب املنــوي اتباعــه يف حــال عــدم توافــره أو حــدوث أي خلــل فيــه.

من املهم إعداد أجندة للتدريب لتحديد مسار اليوم التدريبي وزمن النشاطات واالسرتاحات بينها.	 

توفري املواد الالزمة للتدريب والتأكد من جاهزيتها.	 

ــم 	  ــة لديه ــاس مســتوى املعرف ــب لقي ــدء بالتدري ــل الب ــات قب ــني واملتدرب ــىل املتدرب ــيل ع ــتبيان قب ــع اس توزي

ــك. ــا لذل ــة وفًق ــادة التدريبي ــل امل وتعدي

السعي بشكل مستمر إىل تحقيق االنسجام بني املشاركني واملشاركات.	 

ــم بإرادتهــم 	  ــار يف الحقيقــة يندمجــون يف التعل ــار2: حيــث أن الكب ــم الكب ــار أســاليب تعلي األخــذ بعــني االعتب

ــون  ــة يفضل ــم يف الحقيق ــة، وبأنه ــج التوجيهي ــم يف الرام ــن اندماجه ــر م ــمي أك ــم الرس ــاق التعل ــارج نط خ

ــامت. ــني ومتعل ــهم كمتعلم ــهم بأنفس ــه أنفس توجي

يتعلمون األشياء 

الجديدة التي 

�كن ربطها 

بخرباتهم السابقة

يتعلمون 

التنسيق 

يتعلمون بسهولة واملشاركة

األشياء التي 

يعتقدون أنها 

تفيدهم

يتعلمون بطريقة 

أفضل عندما يكون 

لهم بعض التحكم 

يف التدريب

ال قدرة لهم عىل 

اإلنصات السلبي 

والجلوس لفرتة 

طويلة

نظرية تعلم

الكبار

ال يتقبلون 

بسهولة أفكار 

اآلخرين 

الشكل )1(: نظرية تعلّم الكبار



دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس   |   13

أمناط املشاركني واملشاركات يف التدريب3

نصــادف داخــل قاعــات التدريــب أمنــاط عديــدة مــن املشــاركني واملشــاركات، والتــي مــن املمكــن أن تؤثــر ســلبًا 

عــىل ســري العمليــة التدريبيــة، لــذا يجــدر باملــدرب واملدربــة االنتبــاه ومحاولــة التعامــل مــع أي موقــف بفعاليــة 

ألن الهــدف النهــايئ هــو نقــل املعرفــة للمتدربــني واملتدربــات والســعي للتعــرف عــىل األســلوب الــذي يفضلونــه 

ــاه أكرهــا شــيوًعا وفنــون  ــدة ألمنــاط املشــاركني واملشــاركات، ونســتعرض أدن ــاك تصنيفــات عدي ــم. وهن يف التعل

التعامــل معهــا:

طرق التعامل مع النمط النمط وصفاته

اســتثامر الحــامس ونقــل املعرفــة والخــرة إليه/إليهــا. 

ــرد  ــن الف ــددة م ــب أدوار مح ــا طل ــن أيًض ــن املمك م

للقيــام بهــا حتــى ال يخــرج الحــامس عــن النســق 

مــن  واالســتفادة  التدريبــي.  للنشــاط  التنظيمــي 

تقييمــه/ا ورؤيتــه/ا ملجريــات األمــور يف األســاليب 

التدريبيــة.

ــات  ــكار واملعلوم ــة األف ــل كاف ــة: نق الكاتب/الكاتب

لالســتفادة منهــا فيــام بعــد عندمــا يقوم/تقــوم 

بالتدريــب. كتابــة كل كلمــة أو حــرف وتســجيل 

أحــداث التدريــب. تصويــر كل ورقــة ومحاولــة أخــذ 

نســخة كاملــة مــن أدوات املــدرب/ ة. الحــامس ملهنة 

التدريــب فعندمــا يُطلــب منه/منهــا املشــاركة يف 

األنشــطة التدريبية يتقمص/تتقمــص دور املدرب/ ة.

ــاء والتقليــل مــن مشــاركته/ا إذا كانــت أكــر مــن  الثن

ــة  ــد الحاج ــه/ا عن ــتعانة ب ــن االس ــن املمك ــالزم، وم ال

ــد. للحصــول عــىل تأيي

ة  املــدرب/  بقــرب  الجلــوس  املساعد/املســاعدة: 

ــد  ــد والتأكي ــم املســاعدة أو مــن خــالل التأيي وتقدي

ــه. ــا يقوله/تقول ــىل م ع

ــن إذا زاد  ــه/ا، ولك ــن قدرات ــتفادة م ــم االس ــن امله م

تدخلــه/ا ومرحــه/ا عــن حــده مــن املهــم وضــع حــد 

لذلــك ومــن املمكــن تعيينــه/ا قائًدا/قائــدة للمجموعة.

الحديــث  وكــرة  املــرح  الجتامعي/الجتامعيــة: 

يف ومــع املجموعــة، حضــور ملحــوظ مــن خــالل 

ــق واملشــاركة يف نقاشــات املجموعــة وخــارج  التعلي

املجموعــة.

عــدم النظــر إليــه/ا كثــريًا ولكــن مــن املهــم تشــجيعه/ا 

ــن  ــارش، وم ــكل مب ــه/ا بش ــه ل ــاركة والتوج ــىل املش ع

ــه/ا تنفيــذ بعــض املهــام. املمكــن أن يُطلــب من

مهتاًم/مهتمــة  يبدو/تبــدو  الصامت/الصامتــة: 

ــن  ــدرب/ ة، م ــل امل ــن قب ــرح م ــا يُط باملوضــوع ومب

ومفيــدة  قويــة  مشــاركته/ا،  تكــون  أن  املمكــن 

ــة  ــد املواجه ــل املقاع ــة. ال يفضل/تفض ــا قليل ولكنه

ــة يف  ــن الجانبي ــار األماك ــل يختار/تخت ــدرب/ة ب للم

القاعــة.

3  دليل تدريبي ملدربات ومدريب النوع اإلجتامعي واإلعالم، جمعية تنمية وإعالم املرأة )تام(، فلسطني
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مــن املهــم عــدم الدخــول معــه/ا يف جــدال ألن هــذا 

ــن  ــن املمك ــة. م ــرية يف املجموع ــاحة كب ــه/ا مس يعطي

ــه/ا بأســلوب لبــق مــن أجــل إعطــاء الفرصــة  مقاطعت

ألشــخاص جــدد املشــاركة.

ــا/ة  ــه/ا مدربً ــر نفس ــيطرة: يعتر/تعت املسيطر/املس

ويحاول/تحــاول الســيطرة عــىل مجريــات األمــور 

واملجموعــة، إلظهــار املعلومــات والخــرات التــي 

ــا. ــا/ متتلكه ميتلكه

يجــب مقاطعتــه/ا بلباقــة إذا مل يكــن لحديثــه/ا عالقــة 

بالهــدف، مــن خــالل شــكره/ا عــىل املشــاركة أو عــن 

طريــق طلــب رأي مشــارك/ة آخر/أخــرى، أو الســامح 

ــه. للمشــاركني واملشــاركات مبقاطعت

ــروج  ــريًا دون داع والخ ــدث كث ــارة: التح الرثثار/الرثث

ــع الوقــت. ــؤدي إىل تضيي عــن املوضــوع مــام ي

مــن املهــم أن نتعامــل معــه/ا بهــدوء ومــن املمكــن يف 

ــه/ا، واالبتعــاد عــن الجــدل  ــان أن نتجاهل بعــض األحي

معــه/ا أو تحويــل أســئلته/ا للمجموعــة.

املعرتض/املعرتضــة: االعــرتاض الدائــم ويف الغالــب 

ال يعجبــه/ا املــدرب/ ة أو املوضــوع أو املجموعــة 

ــن  ــة م ــل برسع ــخ.../ واملل ــام وال ــة أو الطع أو القاع

ــطة. ــذ األنش تنفي

ــتفادة  ــي واالس ــتواه/ا الحقيق ــة مس ــم معرف ــن امله م

ــيطرة. ــة الس ــه/ا إمكاني ــه/ا دون إعطائ ــن معلومات م

صاحــب/ة املعرفــة: توجيــه أســئلة معقــدة، والتقليل 

ــاركة يف  ــن املش ــاد ع ــوع، االبتع ــة املوض ــن أهمي م

األعــامل الجامعيــة ومقاطعــة املتحــدث/ة.

مــن املهــم أن نوضــح لــه/ا إطــار العمــل الــذي اتُّفــق 

عليــه ضمــن املجموعــة ورضورة االلتــزام بــه )التأخــري 

املمكــن  مــن  الهاتــف(،  اســتعامل  عــدم  ممنــوع، 

ــاش ضمــن  ــن خــالل نق ــراد أو م ــه/ا عــىل انف محادثت

املجموعــة حــول املوضــوع. توجيــه أســئلة مبــارشة 

ــه/ا. ــن أجــل إرشاك ــه/ا م ل

ــامم  ــدم االهت ــار ع ــة: إظه ــر املهتم ــم/ غ ــر املهت غ

ــة  ــة ال عالق ــور خارجي ــغال يف أم ــالل االنش ــن خ م

لهــا بالتدريــب )إنشــغال بالهاتــف، خــروج مــن 

القاعــة، تأخــر يف الحضــور، االمتنــاع عــن املشــاركة يف 

ــا(. ــن أهميته ــل م ــطة والتقلي األنش
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مراحل عملية التدريب4

أوًل: تقدير الحتياجات التدريبية

هــي العمليــة التــي يتــم مــن خاللهــا تحديــد وترتيــب االحتياجــات التدريبيــة واتخــاذ القــرارات ووضــع الخطــط 

بشــأن تلبيــة هــذه االحتياجــات عــن طريــق: تحديــد الفئــة املســتهدفة بالتدريــب وتحديــد االحتياجــات وقيــاس 

مســتوى القصــور ومعوقــات األداء وترتيــب االحتياجــات حســب األولويــة وتحديــد أهــداف التدريــب بنــاًء عــىل 

نتائــج تقديــر االحتياجــات.

ثانًيا: تحديد أهداف التدريب

إن التدريــب يتضمــن مراعــاة حاجــات املتدربــني واملتدربــات األساســية، كــام أن التدريــب الــذي ال يراعــي حاجــات 

التعليــم يعتــر مبثابــة مضيعــة للوقــت واملصــادر والجهــد، عــىل اعتبــار أن هــذه الحاجــات هــي من أهــم املحددات 

للتدريــب، وعنــد ترجمــة االحتياجــات التدريبيــة إىل أهــداف هنــاك ثالثــة مجــاالت يجــب الرتكيــز عليهــا: املعرفــة 

واملهــارة وتغيــري االتجاه.

ثالًثا: تنظيم محتويات التدريب

محتــوى أي دورة تدريبيــة يرتبــط بشــكل عــام باألهــداف املحــددة لتلــك الــدورة التدريبيــة، وعليــه فإنــه عنــد 

تحديــد املحتــوى يجــب أن نضــع األشــياء التاليــة بعــني االعتبــار: هــل يغطــي املحتــوى أهــداف الــدورة التدريبيــة؟ 

هــل يلبّــي املحتــوى املقــرتح االحتياجــات التدريبيــة للمتدربــني واملتدربــات؟ هــل يحقــق املحتــوى املقرتح مســتوى 

املعرفــة املطلــوب؟ مــا هــو رأي الذيــن يدربــون واللــوايت يدربــن يف نفــس املجــال يف املحتــوى املقــرتح إن أمكــن 

ذلــك؟. واملحتــوى التدريبــي الفعــال هــو الــذي يتميــز باحتوائــه عــىل مجموعــة متنوعــة مــن أســاليب التدريــب 

لتحقيــق الهــدف.

رابًعا: تنفيذ التدريب

ــاء  ــة أثن ــة معين ــة تشــمل الخطــوط العريضــة ملــا ســيقال ويُفعــل خــالل فــرتة زمني يجــب إعــداد خطــة تدريبي

ــى  ــح مت ــا توض ــث أنه ــة، حي ــات التدريبي ــذ الجلس ــة تنفي ــن كيفي ــدرب/ ة ع ــل للم ــل دلي ــي متث ــب، وه التدري

تســتخدم األدوات التدريبيــة، والزمــن املخصــص لــكل جــزء وتوقــع لألســئلة التــي قــد يطرحهــا املتدربــون 

ــىل  ــاعد ع ــوع وتس ــن املوض ــراف ع ــت أو االنح ــاع الوق ــدرب/ ة ضي ــب امل ــة تجن ــة التدريبي ــات. والخط واملتدرب

ــة. ــب املطلوب ــداف التدري ــق أه تحقي

4  للمزيد من املعلومات الرجاء االطالع عىل ملحق: خطة التدريب لوزارة التنمية االجتامعية 2019 
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خامًسا: تقييم التدريب

ــل  ــع التدخ ــايئ م ــدف النه ــق اله ــراف لتحقي ــدون انح ــة وب ــا بدق ــم تنفيذه ــب يت ــة التدري ــن أن خط ــد م التأك

ــون  ــد يك ــدف. وق ــق اله ــوم لتحقي ــا املرس ــة يف طريقه ــري الخط ــرتض س ــد تع ــات ق ــة أي معوق ــذ إلزال يف التنفي

التدخــل أحيانـًـا للتعديــل والتطويــر يف اإلجــراءات التنفيذيــة. باإلضافــة لــرورة متابعــة التطــور العلمــي والعمــيل 

ــك عــىل عــدة مراحــل:  ــم ذل ــن، ويت للمشــاركني واملشــاركات يف مجــال عمــل كل منهم/منه

تقييــم املتدربــني واملتدربــات قبــل تنفيــذ الرنامــج التدريبــي: الغــرض مــن التقييــم القبــيل هــو التأكــد مــن أ. 

ــة يف  ــه، وتتوافــر فيهــم الــرشوط والعنــارص املطلوب أن الرنامــج ســيُعطى إىل األفــراد الذيــن يحتاجــون إلي

تصميــم الرنامــج ولقيــاس مســتوى املعرفــة لديهــم قبــل التدريــب.

متابعــة وتقييــم املتدربــني واملتدربــات أثنــاء الرنامــج التدريبــي: مالحظــة ســلوك املتدربــني واملتدربــات، ب. 

ومعرفــة مــدى الجهــد املبــذول منهم/منهــن لتتبــع املــواد التدريبيــة، ومــدى اشرتاكهم/اشــرتاكهن يف 

ــن يف  ــب، والتحس ــي تكتس ــرات الت ــات والخ ــم املعلوم ــدم وأه ــة التق ــداء اآلراء. ومالحظ ــات وإب املناقش

ــكار والســلوك. ــىل األف ــذي طــرأ ع ــري ال ــريف والتغي املســتوى املع

تقييــم املتدربــني واملتدربــات بعــد تنفيــذ الرنامــج التدريبــي: الغــرض مــن التقييــم البعــدي هــو التعــرف ج. 

ــم  ــب. وتقيي ــم اكتســابها مــن خــالل التدري ــي ت ــارات واالتجاهــات الت عــىل مــدى تحســن املعــارف وامله

ــة واملــدرب/ ة واملقرتحــات واالحتياجــات املســتقبلية. ــامدة التدريبي لل
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ثانًيا: الربنامج التدريبي – الجزء النظري

املحور األول: النوع الجتامعي ومفاهيم تنموية

عرض األهداف التعليمية 

ــة  ــيس يف وزارة التنمي ــر األداء املؤس ــة تطوي ــاء لجن ــد أعض ــو تزوي ــي ه ــوم التدريب ــذا الي ــن ه ــام م ــدف الع اله

ــوع  ــج الن ــج دم ــية لنه ــم األساس ــىل املفاهي ــات ع ــني واملوظف ــب املوظف ــية لتدري ــارات األساس ــة بامله االجتامعي

االجتامعــي يف السياســات والخطــط والرامــج واألنشــطة التــي يقومون/يقمــن بهــا ضمــن املهــام الوظيفيــة. ومــع 

ــىل: ــادرات ع ــات قادرين/ق ــني واملتدرب ــح املتدرب ــي ســوف يصبح/تصب ــوم التدريب ــذا الي ــة ه نهاي

فهم املصطلحات الرئيسية املرتبطة بتكافؤ الفرص والتمكني االقتصادي للمرأة.

 إدراك أهمية تطبيق نهج دمج النوع االجتامعي يف خطط وبرامج وأنشطة وزارة التنمية االجتامعية.

ــرأة  ــني امل ــرص ومتك ــؤ الف ــق تكاف ــي وتحقي ــوع االجتامع ــتجيبة للن ــطة مس ــج وأنش ــم برام ــىل تصمي ــدرة ع  الق

ــا. اقتصاديً

عرض األهداف التعليمية

أهداف الجلسةعنوان الجلسةرقم الجلسة

مقدمة عامةاألوىل
)التوقعــات والقواعــد 

األساســية( 

مترين كرس الجمود

التعــرف عــىل املــدرب/ ة واملتدربــني واملتدربــات وتوقعاتهم الرئيســية 	 
ــات التدريب. ملخرج

عرض ألهم القواعد األساسية لسري اليوم التدريبي.	 
ــع 	  ــة ووض ــور النمطي ــن الص ــص م ــول رضورة التخل ــة ح ــاء ملح إعط

ــددة. ــب مح ــن يف قوال اآلخري

املفاهيمــي الثانية اإلطــار 
االجتامعــي للنــوع 

تحديد مفهوم النوع االجتامعي واملصطلحات املرتبطة به.	 
 إكتشاف أفكار واتجاهات املتدربني حول النوع االجتامعي. 	

إدراك ماهية األدوار االجتامعية واختالف االحتياجات لدى األفراد.	 

أهميــة دمــج النــوع الثالثة
يف  اإلجتامعــي 
والخطــط السياســات 

االجتامعــي يف سياســات وخطــط 	  النــوع  دمــج  أهميــة  توضيــح 
وبرامــج وزارة التنميــة االجتامعيــة ورضورة مراعــاة الفــروق الفرديــة 

ــاء. ــال والنس ــن الرج ــكل م ــات ل واالحتياج
إظهــار كيــف لهوياتنــا، التأثــري عــىل فرصنــا يف الحصــول عــىل املــوارد 	 

أو املشــاركة يف صنــع القــرار. 

النــوع الرابعة مــؤرش 
االجتامعــي والعمــر

ــر أداة 	  ــذي يعت ــر وال ــوع االجتامعــي والعم ــف الن التعــرف عــىل طي
ــة  ــر يف كاف ــي والعم ــوع االجتامع ــج الن ــتوى دم ــذايت ملس ــم ال التقيي

ــة. ــج التنموي ــط والرام ــذ الخط ــل تنفي مراح
قيــاس مــدى نجــاح الخطــط والرامــج يف تضمــني املســاواة بــني 	 

ــن  ــادات ع ــم إرش ــذ، وتقدي ــط والتنفي ــي التخطي ــني يف مرحلت الجنس
كيفيــة تحســني األداء املؤســيس وعمليــة صنــع القــرار.
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التحليــل الخامسة إىل  مدخــل 
النــوع  منظــور  مــن 

الجتامعــي ا

تحديــد الرامــج واألنشــطة التــي تســاهم يف تحقيــق تكافــؤ الحصــول 	 
عــىل الفــرص. 

ــك القــدرة 	  ــادة فاعليتهــا، وكذل ــج الخطــط والرامــج وزي تحســني نتائ
ــات املســتهدفة واملهمشــة. ــة احتياجــات الفئ عــىل تلبي

األطــر السادسة إىل  مدخــل 
القانونيــة واملعاهــدات 
الخاصــة  الدوليــة 
بحاميــة حقــوق املــرأة

عــرض موجــز حــول أهــم االتفاقيــات الدوليــة يف مجــال حقــوق املــرأة 	 
واملســاواة بــني الجنســني والتــي انبثقــت عــن األمــم املتحــدة: اتفاقيــة 
القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو(، وإعــالن 

ومنهــاج عمــل بيجــني.
إدراك أن هــذه األطــر القانونيــة الدوليــة متهــد الطريــق لخلــق املنــاخ 	 

املحفــز عــىل تحقيــق العدالــة والتكافــؤ يف الحصــول عــىل الفــرص بــني 
الرجــال والنســاء.

التعرف عىل موقف األردن من االتفاقيات الدولية.	 
تحديــد مواقــف املشــاركني واملشــاركات مــن االتفاقيــات الدوليــة 	 

ــل. ــام العم ــا مبه ــا وارتباطه ــة به ــدى املعرف وم
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الجلسة األوىل: مقدمة عامة

نشاط رقم )1(: القواعد األساسية ومترين كرس الجمود

عرض ألهم القواعد األساسية لسري اليوم التدريبي.	 الهدف
عرض أهداف اليوم التدريبي.	 
التعــرف عــىل املــدرب/ ة واملتدربــني واملتدربــات وتوقعاتهــم الرئيســية ملخرجــات 	 

التدريــب.
إعطــاء ملحــة حــول رضورة التخلــص مــن الصــور النمطيــة ووضــع اآلخريــن يف قوالــب 	 

محــددة.

30 دقيقةاملدة الزمنية

لوح قالب، أقالم، بطاقات معدة مسبًقا وكام يرد يف الخطوة )2( أدناه، الصقاملواد املطلوبة

خطوة )1(: يوزع املدرب/ ة بطاقة واحدة وقلم لكل متدرب ومتدربة.خطوات التمرين

خطــوة )2(: يطلــب املــدرب/ ة مــن املتدربــني واملتدربــات التحــرك يف القاعــة والتعــرف عــىل 
ــه/ا واحــدة  ــات ملعرفــة مــا إذا كان أي منهــم/ن لدي املشــاركني واملشــاركات اآلخرين/األخري

مــن الصفــات التاليــة وملــدة ربــع ســاعة:

مــن لديــه / لديهــا خــرة 10 
ســنوات أو أكــر يف مجــال 

ــاين؟ ــل اإلنس العم

ــوان  ــا حي ــه / لديه ــن لدي م
ــزل؟ ــف يف املن ألي

ــغف  ــا ش ــه / لديه ــن لدي م
ــي؟ الطه

مؤثــر / مؤثــرة عــىل مواقــع 
التواصــل اإلجتامعــي؟

ــرة  ــب ك ــب / تلع ــن يلع م
القــدم مبهــارة؟

مــن لديــه / لديهــا خــرة 
ــر يف  ــنوات أو أك ــس س خم

التدريــب؟ مجــال 

ــغف  ــا ش ــه / لديه ــن لدي م
للفنــون؟

ــغف  ــا ش ــه / لديه ــن لدي م
ــة؟ ــىل البيئ ــاظ ع للحف

ــوق  ــارصة لحق ــارص / من من
ــرأة؟ امل

 
خطــوة )3(: بعــد انتهــاء املتدربــني واملتدربــات مــن عملهــم/ن يطلــب املــدرب/ ة مــن كل 

مشــارك ومشــاركة القيــام بإلصــاق البطاقــة عــىل اللــوح القــالب باســتخدام الالصــق. 

خطــوة )4(: بعــد االنتهــاء مــن إلصــاق جميــع البطاقــات، يتــم فتــح بــاب النقــاش إنطالقـًـا من 
آليــة توجــه املتــدرب واملتدربــة لبقيــة املشــاركني واملشــاركات. والهــدف مــن ذلــك توضيــح 
مفهــوم الصــور النمطيــة )مثــاًل: اإلنــاث يجــدن الطهــي والذكــور يلعبــون كــرة القــدم مبهــارة(، 
والســعي للتخلــص منهــا ووضــع اآلخريــن واألخريــات يف قوالــب محــددة بنــاًء عــىل تصــور 

مســبق.
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التنمية املستدامة

عــىل الرغــم مــن أن العــامل قــد أحــرز تقدًمــا يف املســاواة بــني الجنســني مبوجــب األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة )مبــا 

يشــمل التكافــؤ يف الحصــول عــىل التعليــم االبتــدايئ بــني البنــات والبنــني(، ال تــزال النســاء والفتيــات يعانــني مــن 

التمييــز والعنــف يف كل بقعــة مــن بقــاع العــامل.

إن املســاواة يف الحصــول عــىل الفــرص تشــّكل ليــس فقــط حًقــا أساســيًا مــن حقــوق اإلنســان، ولكــن أيًضــا أساًســا 

مــن األســس الروريــة الالزمــة إلحــالل الســالم والرخــاء واالســتدامة يف العــامل.

ــل  ــة، والعم ــة الصحي ــم، والرعاي ــىل التعلي ــول ع ــات يف الحص ــاء والفتي ــام النس ــرص أم ــؤ الف ــري تكاف ــام أن توف ك

الالئــق، والتمثيــل يف العمليــات السياســية واالقتصاديــة واتخــاذ القــرارات ســيكون مبثابــة وقــود لالقتصــاد املســتدام 

وســيفيد املجتمعــات واإلنســانية جمعــاء.

ــتدامة  ــر اس ــل وأك ــتقبل أفض ــق مس ــة لتحقي ــة خط ــرش مبثاب ــبعة ع ــتدامة5 الس ــة املس ــداف التنمي ــر أه وتعت

للجميــع. وتتصــدى هــذه األهــداف للتحديــات العامليــة التــي نواجههــا، مبــا يف ذلــك التحديــات املتعلقــة بالفقــر 

وعــدم املســاواة واملنــاخ وتدهــور البيئــة واالزدهــار والســالم والعدالــة. وفضــاًل عــن ترابــط األهــداف، وللتأكــد مــن 

أال يتخلــف أحــد عــن الركــب، فمــن املهــم تحقيــق كل هــدف مــن األهــداف بحلــول عــام 2030. وبإمكانــك النقــر 

عــىل الرابــط املوجــود أســفل الصفحــة ملعرفــة تفاصيــل أوىف عــن كل هــدف.

١٧ هدف� لتحويل عالمنــا

الشكل )2(: أهداف التنمية املستدامة
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الهدف الخامس: املساواة بني الجنسني

يشمل الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة ما ييل: 

القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات يف كل مكان.	 

القضــاء عــىل جميــع أشــكال العنــف ضــد جميــع النســاء والفتيــات يف املجالــني العــام والخــاص، مبــا يف ذلــك 	 

االتجــار بالبــرش واالســتغالل الجنــيس وغــري ذلــك مــن أنواع االســتغالل.

القضــاء عــىل جميــع املامرســات الضــارة، مــن قبيــل زواج األطفــال والــزواج املبكــر والــزواج القــرسي، وتشــويه 	 

األعضــاء التناســلية لإلنــاث )ختــان اإلنــاث(.

االعــرتاف بأعــامل الرعايــة غــري مدفوعــة األجــر والعمــل املنــزيل وتقديرهــا مــن خــالل توفــري الخدمــات العامــة 	 

ــة،  ــز تقاســم املســؤولية داخــل األرسة والعائل ــة وتعزي ــة االجتامعي ــة ووضــع سياســات الحامي ــى التحتي والبن

حســبام يكــون ذلــك مناســبًا عــىل الصعيــد الوطنــي.

كفالــة مشــاركة املــرأة مشــاركة كاملــة وفعالــة، والتكافــؤ يف الحصــول عــىل الفــرص املتاحــة للقيــادة وعــىل 	 

قــدم املســاواة مــع الرجــل عــىل جميــع مســتويات صنــع القــرار يف الحيــاة السياســية واالقتصاديــة والعامــة.

ضــامن حصــول الجميــع عــىل خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة وعــىل الحقــوق اإلنجابيــة، عــىل النحــو 	 

املتفــق عليــه وفقــا لرنامــج عمــل املؤمتــر الــدويل للســكان والتنميــة ومنهــاج عمــل بيجــني والوثائــق الختاميــة 

ملؤمتــرات اســتعراضهام.

ــك 	  ــة، وكذل ــوارد االقتصادي ــم للم ــول والتحك ــاوية يف الوص ــا متس ــرأة حقوقً ــل امل ــات لتخوي ــام بإصالح القي

إمكانيــة حصولهــا عــىل حــق امللكيــة والتــرّف يف األرايض وغريهــا مــن املمتلــكات، وعــىل الخدمــات املاليــة، 

ــة. ــني الوطني ــا للقوان ــة، وفًق واملــرياث واملــوارد الطبيعي

ــز 	  ــل تعزي ــن أج ــاالت، م ــات واالتص ــا املعلوم ــة تكنولوجي ــة، وبخاص ــا التمكيني ــتخدام التكنولوجي ــز اس تعزي

متكــني املــرأة.

اعتــامد سياســات ســليمة وترشيعــات قابلــة لإلنفــاذ وتعزيــز السياســات والترشيعــات القامئــة مــن هــذا القبيل 	 

للنهــوض باملســاواة بــني الجنســني ومتكــني كل النســاء والفتيــات عــىل جميــع املســتويات.
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مبادئ دمج النوع اإلجتامعي

ــرص. وهــو  ــؤ الف ــق هــدف تكاف ــج لتحقي ــر نه ــوع االجتامعــي يف السياســات والخطــط يعت ــا الن ــج قضاي إن دم

وســيلة لضــامن أن عمليــة صنــع القــرار تأخــذ بعــني االعتبــار املصالــح واالحتياجــات املختلفــة لــكل مــن الرجــال 

والنســاء عــىل حــد ســواء، وتتضمــن منهجيــة دمــج النــوع االجتامعــي القيــام باملهــام والخطــوات املبينــة يف الشــكل 

أدنــاه:

إنشاء قسم 

خاص بالنوع 

االجت�عي

تخصيص 

املصادر

ميزانية 

مستجيبة للنوع 

االجت�عي

نظام ملتابعة 

وتقييم 

النتائج

مشاركة النساء 

والرجال يف عملية 

صنع القرار

عملية الدمج

تتضمن

تنمية

القدرات

تحليل النوع 

االحت�عي

الشكل )3(: منهجية دمج النوع الجتامعي
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الجلسة الثانية: اإلطار املفاهيمي للنوع الجتامعي

نشاط رقم )2(: مصطلحات ومفاهيم 

تحديد مفهوم النوع االجتامعي واملصطلحات املرتبطة به.	 الهدف
 إكتشاف أفكار واتجاهات املتدربني واملتدربات حول النوع االجتامعي. 	

إدراك ماهية األدوار االجتامعية واختالف االحتياجات لدى األفراد.	 

30 دقيقةاملدة الزمنية

أوراق بيضــاء: كل ورقــة مكتــوب عليهــا مصطلــح واحــد وأخــرى مكتــوب عليهــا املفهــوم )مــن املواد املطلوبة
املصطلحــات واملفاهيــم الــواردة أدنــاه(، الصــق.

ــن خطوات التمرين ــد تتضم ــي ق ــاركة والت ــارك ومش ــكل مش ــدة ل ــة واح ــدرب/ ة ورق ــوزع امل ــوة )1(: ي خط
ــوم. ــح أو مفه مصطل

خطــوة )2(: يطلــب املــدرب/ ة مــن املشــاركني واملشــاركات التحــرك يف القاعــة وإيجــاد 
ــة  ــات يف الورق ــق البيان ــذي يكمــل أو يطاب ــوم وال ــح أو املفه ــذي يحمــل املصطل الشــخص ال

ــاعة. ــع س ــدة رب ــا ومل ــي ميتلكها/متتلكه الت

ــة البحــث يطلــب املــدرب/ ة مــن كل مشــارك  ــع مــن عملي خطــوة )3(: بعــد انتهــاء الجمي
ومشــاركة بحوزتــه/ا املصطلــح ووجدوا/وجــدن املفهــوم املطابــق لــه أن يقوموا/يقمــن بإلصاق 

الورقتــني عــىل الحائــط بإســتخدام املــادة الالصقــة. 

خطــوة )4(: بعــد االنتهــاء مــن إلصــاق جميــع األوراق، يتــم فتــح بــاب النقــاش للتعــرف عــىل 
املصطلحــات واملفاهيــم ومــدى صحــة مــا توصــل إليــه املتدربــني واملتدربــات.

النوع الجتامعي مقابل الجنس

ــاء يف 	  ــال والنس ــن الرج ــكل م ــات ل ــوق والواجب ــف األدوار والحق ــو مختل ــدر(: ه ــي )الجن ــوع الجتامع الن

املجتمــع والعالقــات بينهــم والطــرق التــي تتحــدد بهــا خصائصهــم وســلوكياتهم وهوياتهــم وتفاعالتهــم التــي 

تحكمهــا عوامــل اقتصاديــة واجتامعيــة وثقافيــة وسياســية وبيئيــة مختلفــة وتأثــري هــذه العالقــة عــىل مكانــة 

املــرأة والرجــل يف املجتمــع.

الجنــس: يرتبــط باملميــزات البيولوجيــة املحــددة التــي متيــز كل مــن الرجــل واملــرأة، وهــي مميــزات ثابتــة ال 	 

تتغــري حتــى إن تغــريت الثقافــات أو تغــري الزمــان واملــكان.

مالحظة:

مفهوم النوع االجتامعي أو الجندر ليس مرادفًا لكلمة “امرأة”.
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األدوار الجندرية

ميكــن تقســيم أمنــاط العمــل يف أي مجتمــع إىل ثــالث فئــات رئيســية تدخــل فيهــا أدوار النســاء جميعهــا وهــو مــا 

يشــار إليــه بالــدور الثــاليث للنســاء وهي: 

الــدور اإلنجــايب: حيــث ال يقتــر عــىل اإلنجــاب فقــط بــل يشــمل رعايــة األرسة وتحضــري الطعــام، وتنظيــم 	 

املنــزل، وهــو ذو قيمــة وأهميــة بالغــة وال ميكــن االســتغناء عنــه، مــع ذلــك ال يدخــل يف اعتبــاره عمــاًل يــدر 

دخــاًل مبــارًشا.

ــل 	  ــل بالعم ــة، أي يتص ــارة والزراع ــتهالك والتج ــات واالس ــلع والخدم ــاج الس ــمل إنت ــي: يش ــدور اإلنتاج ال

ــواء. ــد س ــىل ح ــاء ع ــال والنس ــه الرج ــاًل، وميارس ــدر دخ ــذي ي ــر« ال ــل أج ــل مقاب ــي »العم اإلنتاج

الــدور املجتمعــي: يشــمل التنظيــم االجتامعــي للخدمات واملناســبات )احتفاالت، شــعائر، أنشــطة سياســية….	 

الــخ( وهــو عمــل طوعــي ورضوري لتنميــة املجتمــع خاصــة مــن الناحيتــني الثقافيــة والروحيــة وينخــرط فيــه 

جميــع الرجــال والنســاء. 

العوامل املؤثرة يف النوع الجتامعي )الجندر(

ــات 	  ــان والفتي ــر كل مــن الرجــال والنســاء والصبي يتغــر بتغــر الظــروف )حــاالت الطــوارئ واألزمــات(: يتأث

بشــكل كبــري خــالل األزمــات ولكــن األثــر يختلــف مــن فئــة ألخــرى ونتيجــة لذلــك يحــدث تغيــري يف األدوار 

املســندة لــكال الجنســني.

ــكال الجنســني مــع مــرور الزمــن ومل تعــد مهمــة 	  يتغــر بتغــر الزمــان واملــكان: اختلفــت األدوار املســندة ل

ــك  ــور بذل ــل وتط ــاالت العم ــن مج ــد م ــت يف العدي ــث انخرط ــط ، حي ــايب فق ــدور اإلنج ــا ال ــرأة يحدده امل

أســلوب حياتهــا ومنــط تفكريهــا مــع التطــور العــام يف املجتمــع. مثــاًل: يف بعــض املجتمعــات كانــت النســاء 

تعملــن كمزارعــات ميتلكــن الثــريان ويحرثــن الحقــول، بينــام مجتمعــات أخــرى تعتــر ذلــك مخالًفــا لقوانــني 

الطبيعــة.

يتأثــر بالتحــول الثقــايف للمجتمــع: مــن خــالل عمليــة التنشــئة االجتامعيــة وثقافــة املجتمــع املعنــي والثقافات 	 

ــل:  ــة لديهــم، مث ــرز الســامت الذكوري ــة التشــجيع عــىل التــرف بطريقــة ت ــث يتلقــى الصبي الســائدة، حي

ــك، أي  ــس ذل ــات عك ــى الفتي ــام تتلق ــوس. بين ــة الجل ــة وضعي ــة الحرك ــارع، حري ــب يف الش ــونة. اللع الخش

إبــراز الصفــات األنثويــة لديهــن، مثــل: الرقــة، اللعــب داخــل املنــزل، مالزمــة األم، ارتــداء الفســاتني، وضعيــة 

الجلــوس.
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العدالة بني الجنسني مقابل املساواة بني الجنسني

العدالــة بــني الجنســني: تعنــي اإلنصــاف مــن خــالل اللجــوء إىل مبــادئ العدالــة لتصحيــح أو اســتكامل القانون. 	 

ومــن هــذا املنطلــق، يجــب تصميــم تدابــري محــددة للقضــاء عــىل أوجــه عــدم املســاواة بــني النســاء والرجــال 

والتمييــز وضــامن تكافــؤ الفــرص. وعليــه فــإن العدالــة بــني الجنســني تــؤدي إىل تحقيــق املســاواة.

املســاواة بــني الجنســني: تشــري إىل املســاواة يف الحقــوق واملســؤوليات والفــرص بــني النســاء والرجــال والفتيــات 	 

والصبيــان. واملســاواة ال تعنــي أن النســاء والرجــال ســيصبحون متشــابهني، ولكــن بــأن ال تتأثــر حقــوق املــرأة 

ومســؤولياتها وفرصهــا ألنهــا امــرأة/ أنثــى. أي أن ال يتــم التمييــز بــني األفــراد عــىل أســاس الجنــس ســواء كانــوا 

ــا أن مصالــح واحتياجــات وأولويــات كل مــن  مولوديــن ذكــوًرا أم إناثًــا. واملســاواة بــني الجنســني تعنــي ضمًن

ــوع احتياجــات الجامعــات املختلفــة مــن النســاء  ــار، مــع االعــرتاف بتن النســاء والرجــال تؤخــذ بعــني االعتب

والرجــال.

متكني املرأة مقابل متكني املرأة اقتصاديًا

يشــري مصطلح متكــني املــرأة إىل تعزيــز قــدرة املــرأة عــىل التعبــري عــن رأيهــا وتحديــد اختياراتهــا واملشــاركة يف 	 

املجتمــع عــىل كافــة املســتويات والتأثــري يف القــرارات. ويعتــر مفهــوم التمكــني الــذي ظهــر يف نهايــة القــرن 

ــدوره إىل  ــة، ويســعى ب ــل يف التنمي ــر هــام وفاع ــرأة كعن ــي تعــرتف بامل ــم الت ــر املفاهي ــن أك ــن م العرشي

القضــاء عــىل جميــع مظاهــر التمييــز ضــد املــرأة مســتخدًما آليــات محــددة متكنهــا مــن االعتــامد عــىل ذاتهــا. 

وهــذا املفهــوم يشــرتك مــع مفهــوم القــوة املرتبــط بالوصــول إىل املصــادر وأمنــاط توزيــع تلــك املصــادر؛ فربــط 

ــات املهشــمة  ــح الفئ ــل لصال ــة والعم ــة التحــوالت االجتامعي ــىل إدراك طبيع ــاعد ع ــوة يُس ــع الق التمكــني م

واملحرومــة والبعيــدة عــن مصــادر القــوة يف املجتمــع.

ــا إىل املســاهمة يف إدمــاج املــرأة وخاصــة الفقــرية واملهمشــة يف صلــب 	  يشــري مصطلح متكــني املــرأة اقتصاديً

عمليــة التنميــة ومتكينهــا مــن الحصــول عــىل فــرص املشــاركة يف مختلف مجــاالت التنميــة االقتصادية لتحســني 

األوضــاع االقتصاديــة للنســاء وأرسهــن عــىل املســتوى العــام. ويقتــي ذلــك بنــاء قــدرات النســاء عــن طريــق 

مســاعدتهن عــىل امتــالك املهــارات والقــدرات الالزمــة يف التخطيــط واإلدارة واالتصــال والتفكــري اإلبداعــي.
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منهجيــة عمــل تســعى لضــامن أن عمليــة صنــع القــرار تأخــذ بعــني االعتبــار املصالــح واالحتياجــات املختلفــة لــكل 

مــن الرجــال والنســاء عــىل حــد ســواء. الهــدف األســايس منهــا هــو تحقيــق أقــى قــدر مــن تكافــؤ الفــرص بــني 

الجنســني يف جميــع السياســات والخطــط والرامــج التــي تتبناهــا وتعمــل وفقهــا أي مؤسســة أو جهــة.

الجلسة الثالثة: أهمية دمج النوع الجتامعي يف السياسات والخطط

نشاط رقم )3(: مترين )من أنا وما هي الفرص املتاحة يل؟(

ــة 	 الهدف ــة االجتامعي ــوع االجتامعــي يف سياســات وخطــط وبرامــج وزارة التنمي ــج الن ــة دم ــح أهمي توضي
ــكل مــن الرجــال والنســاء. ــة واالحتياجــات ل ــاة الفــروق الفردي ورضورة مراع

ــع القــرار. 	  ــا يف الحصــول عــىل املــوارد أو املشــاركة يف صن ــا التأثــري عــىل فرصن إظهــار كيــف لهوياتن
ــات ومعيقــات مختلفــة. ــه فــرص مختلفــة ويواجــه أيًضــا صعوب فــكل فــرد لدي

التوصــل إىل أن هنــاك فئــات مختلفــة مــن األفــراد )موظفني/موظفــات أو مستفيدين/مســتفيدات( 	 
لــذا يجــب إدراك االختالفــات والتوصــل ملــن هــي الفئــات األضعــف، وإال فلــن نتمكــن مــن تصميــم 
الرامــج التــي تتناســب مــع احتياجاتهم/احتياجاتهــن وظروفهم/ظروفهــن الخاصــة. ألن االختالفــات 
ــادر  ــول إىل املص ــىل الوص ــدرة ع ــا والق ــي لدين ــف الت ــوة والضع ــاط الق ــىل نق ــر ع ــة تؤث االجتامعي

والدعــم.

املدة 
الزمنية

30 دقيقة

املواد 
املطلوبة

قصاصــات ورق عــىل عــدد املتدربــني واملتدربــات تحتــوي كل واحــدة عــىل هويــة/ شــخصية محــددة، 
قاعــة أو ســاحة تتســع لعــدد املتدربــني واملتدربــات لالصطفــاف بخــط أفقــي. 

مقــرتح للهويــات/ الشــخصيات: معلمــة مدرســة، عضــو مجلــس محــيل، أرملــة وأم لثالثــة أطفــال تعتمــد 
يف معيشــتها عــىل الدعــم املــايل مــن أقربــاء زوجهــا املتــوىف، مالــك ملزرعــة شــجر زيتــون كبــرية، شــاب 
عاطــل عــن العمــل، شــابة عاطلــة عــن العمــل، جــدة تــريب أربعــة أطفــال أيتــام، أم لطفلــني بــدون معيل، 
ــدس،  ــم، مهن ــري متعل ــة، مراهــق غ ــري متعلم ــة غ ــة، مراهق ــة حركي ــن إعاق ــاين م ــال يع ــة أطف أب لثالث

مهندســة، طفــل بــال أم وأب، مالكــة محــل تجــاري.

خطوات 
التمرين

خطــوة )1(: يــوزع املــدرب/ ة قصاصــة ورقــة واحــدة لــكل مشــارك ومشــاركة والتــي تتضمــن هويــة/ 
شــخصية محــددة.

ــا  ــث يشــكلون خطً ــب بحي ــا إىل جن ــاف جنبً ــب مــن املشــاركني واملشــاركات االصطف خطــوة )2(: الطل
ــا يف القاعــة. أفقيً

خطــوة )3(: القيــام بالتأكيــد أن كل متــدرب ومتدربــة لديــه/ا هويــة وعليــه/ا أن يتقمص/تتقمــص هــذا 
الــدور وعــدم مشــاركة هــذه الهويــة مــع املتدربــني واملتدربــات.
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خطوات 
التمرين

خطــوة )4(: البــدء بالتمريــن مــن خــالل العبــارة التاليــة: »الجميــع أفــراد يف املجتمــع األردين، وعــىل كل 
منكــم/ن التفكــري بنفســه/ا ضمــن الــدور الــذي ميلكه/متتلكــه، ألنــه ســيتم طــرح أســئلة واإلجابــة عــن 
ــم  ــة«. ث ــذه الهوي ــة له ــدرب واملتدرب ــة نظــر املت ــاًء عــىل أفضــل تفســري مــن وجه األســئلة ســتكون بن

اســتكامل العبــارات التاليــة:

ــك  ــة هــي »نعــم«، علي ــن أن اإلجاب ــد / تعتقدي ــت تعتق ــإذا كن ــا نعــم أو ال، ف ــع األســئلة إجابته )جمي
التقــدم خطــوة إىل األمــام. أمــا إذا كنــت تعتقــد / تعتقديــن أن اإلجابــة هــي »ال«، عليــك الرجــوع خطــوة 

للخلــف.( األســئلة تتضمــن مــا يــيل:

ــع مســاعدات لــألرس املحتاجــة يف منطقتــك وتقــوم بإجــراء  ــة بالتحضــري لتوزي تقــوم منظمــة محلي  .1
تقييــم لالحتياجــات - هــل ميكنــك التحــدث معهــم والتعبــري عــن مخاوفــك وإخبارهــم مبــا تحتاجــه 

بيــرس وســهولة؟
نتيجــة لظــروف محــددة ال تســتطيع/ين إيجــاد عمــل. هــل أنــت قــادر/ة عــىل الهجــرة / مغــادرة   .2

ــور عــىل مصــدر آخــر للدخــل؟ مجتمعــك للعث
لقــد تــرر منزلــك نتيجــة لألحــوال الجويــة. هــل أنــت قــادر/ة عــىل إصــالح الــرر أو رشاء منــزل   .3

جديــد؟
تعمــل منظمــة أهليــة عــىل تشــجيع تربيــة الدواجــن لفئــة النســاء. هــل أنــت قــادر/ة عىل االســتفادة   .4

مــن هــذه الفرصــة؟
املاعز أو الخراف التي لديك مريضة. هل تستطيع/ين الوصول إىل الخدمات البيطرية؟  .5

ترغب/ين يف بدء عمل تجاري جديد. هل ميكنك الحصول عىل قرض؟  .6
انخفــض توفــر امليــاه بشــكل ملحــوظ خــالل الصيــف. هــل ميكنــك الحصــول عــىل امليــاه مــن مصــادر   .7

مختلفــة؟
الجهــة التــي تشــرتي منتجــك تقــوم بخفــض الســعر الــذي تقدمــه مقابلــه. هــل بإمكانــك التفــاوض   .8

مــع الجهــة بنجــاح؟ هــل لديــك طــرق للعثــور عــىل جهــات أخــرى؟
تقــوم منظمــة محليــة بتعيــني موظفــني وموظفــات لشــغل وظائــف بــدوام كامــل، وتتطلــب ســاعات   .9

عمــل طويلــة والتنقــل إىل مجتمعــات مختلفــة. هــل تســتطيع/ين قبــول هــذه الوظيفــة؟ 
10. هل أنت قادر/ة عىل بيع السلع يف السوق أو إنتاجها لكسب الدخل؟

ــيل  ــس املح ــر املجل ــل يف مق ــوم كام ــدة ي ــوح مل ــامع مفت ــد اجت ــن عق ــة ع ــة محلي ــت منظم 11.  أعلن
ــادر/ة عــىل الحضــور؟ ــت ق ــة مانحــة. هــل أن ــو مــن جه ــه للت ــوا علي ــذي حصل ومناقشــة املــرشوع ال

12.  لقــد اضطــررت إىل االنتقــال مــن منطقتــك وتــرك منزلــك وكل مــا متلك/يــن نظــرًا لظــروف قاهــرة. 
هــل تســتطيع/ين رشاء منــزل جديــد؟ 

ــا إعــادة تأهيــل للطريــق وتبحــث الجهــة املســؤولة عــن املقــاوالت عــن عامل/عامــالت  يجــري حاليً  .13
بنــاء. هــل مــن املمكــن أن يكــون هــذا العمــل مناســب لــك؟ 
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خطوات 
التمرين

خطوة )5(: مناقشة - 15 دقيقة:
- انظر/ي من حولك، أين وصل كل منكم/ن، أين وصل اآلخرين واألخريات؟

- تحدث/ي مع املتدربني واملتدربات من حولك من أجل مشاركة هويتك معهم.

خطوة )6(: طرح األسئلة التالية:
- ملاذا ميكنك أو ال ميكنك التقدم لألمام؟

- كيف كان شعورك عندما تقدمت؟
- كيف شعرت عندما بقيت مكانك أو رجعت للخلف؟

- من هم الرجال؟ من هم النساء؟ من هم الفقراء؟ كبار السن / الشباب؟
ــات األضعــف / املهمشــة أو العرضــة للتهميــش بشــكل أكــر مــن  ــا هــذا؟ مــن هــي الفئ - مــاذا يخرن

غريهــا؟
ــوع  ــة للن ــري مراعي ــط غ ــج والخط ــطة والرام ــت األنش ــك إذا كان ــىل ذل ــة ع ــار املرتتب ــي اآلث ــا ه - م

االجتامعــي؟

ملاذا الهتامم بالنوع الجتامعي؟

ــم  ــاركية دون فه ــة والتش ــة والعدال ــز بالفعالي ــي تتمي ــة الت ــداف التنمي ــق أه ــن تحقي ــه ال ميك ــا بأن ــح لن يتض

ــم  ــة وأولوياته ــات العمري ــف الفئ ــن مختل ــة م ــال والصبي ــات والرج ــاء والفتي ــة النس ــة لكاف ــات الخاص االحتياج

ــم.  وقدراته

أهمية دمج النوع اإلجتامعي يف سياسات وخطط وزارة التنمية الجتامعية

يف منطقتنــا تفهــم قضايــا النــوع االجتامعــي عــىل نطــاق واســع عــىل أنهــا إشــارة إىل حقــوق املــرأة فقــط وال 	 

يــزال مفهــوم األدوار واملســؤوليات املختلفــة للرجــال والنســاء يف مختلــف املجــاالت غامضــة.

أهميــة دمــج قضايــا النــوع االجتامعــي تكمــن يف ضــامن أن احتياجــات واهتاممــات النســاء والرجــال جــزء ال 	 

يتجــزأ مــن تصميــم وتنفيــذ ومتابعــة وتقييــم جميــع برامــج الــوزارة وأنشــطتها.

بحيــث توضــع األولويــات واألنشــطة بنــاء عــىل منهجيــة منظمــة تأخــذ الفروقــات بــني الجنســني بعــني االعتبــار 	 

لتحقيــق العدالــة بــني الرجال والنســاء.

هنــاك حاجــة إىل عمليــة تشــاركية لصياغــة رؤيــة مشــرتكة للتنميــة املســتدامة وترجمتهــا إىل واقــع ملمــوس 	 

ــرأة  ــة للم ــاركة الفعال ــالل املش ــن خ ــط م ــق فق ــك يتحق ــطة( وذل ــج واألنش ــات والرام ــالل السياس ــن خ )م

ــة احتياجــات كل مــن الرجــال والنســاء. ــة التخطيــط، لضــامن تلبي ــذ عملي ــا من والرجــل مًع
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مالحظة:

ــع  ــم/ن ومواق ــل مجتمعه ــي داخ ــوع االجتامع ــج الن ــة دم ــن أهمي ــات ع ــني واملتدرب ــؤال املتدرب ــم س يت

ــرشح. ــاء ال ــا أثن ــز عليه ــم الرتكي ــم/ن ويت عمله

الجلسة الرابعة: مؤرش النوع الجتامعي والعمر

نشاط رقم )4(: طيف النوع الجتامعي

ــذايت ملســتوى دمــج الهدف ــم ال ــر أداة التقيي ــذي يعت ــوع االجتامعــي وال ــف الن التعــرف عــىل طي

ــة. ــج التنموي ــذ الخطــط والرام ــة مراحــل تنفي ــوع االجتامعــي يف كاف الن

30 دقيقةاملدة الزمنية

ــوع االجتامعــي )كــام ســوف املواد املطلوبة ــج الن أوراق بيضــاء: تتضمــن الدرجــات الخمــس ملســتوى دم

يــرد أدنــاه(، التعريفــات بلــون أســود، األنشــطة بلــون أزرق، املتابعــة والتقييــم بلــون أخــر، 

النتائــج بلــون برتقــايل، الصــق.

ــل كل خطوات التمرين ــث تحص ــات، بحي ــن مجموع ــات ضم ــني واملتدرب ــع املتدرب ــم توزي ــوة )1(: يت خط

مجموعــة عــىل مجموعــة أوراق تتضمــن درجــات مــؤرش النــوع االجتامعــي الخمــس )لــه أثــر 

ســلبي جــًدا عــىل النــوع االجتامعــي، محايــد للنــوع االجتامعــي، مراعــي للنــوع االجتامعــي، 

مســتجيب للنــوع االجتامعــي يخفــز عــىل التغيــري للنــوع االجتامعــي(. وأوراق أخــرى تتضمــن 

ــة الدرجــات. وعــىل كل مجموعــة  ــج، لكاف ــم، النتائ ــات، األنشــطة، املتابعــة والتقيي التعريف

ــة  ــراءات متابع ــطة وإج ــات وأنش ــن تعريف ــا م ــق معه ــا يتف ــة وم ــىل كل درج ــرف ع التع

وتقييــم ونتائــج.

خطــوة )2(: يطلــب املــدرب/ ة بعــد االنتهــاء مــن العمــل القيــام بإلصــاق درجــات املــؤرش 

بالرتتيــب والدرجــات املرتبطــة بــكل مــؤرش ومطابقتهــا مــع التعريفــات واألنشــطة وإجــراءات 

املتابعــة والتقييــم والنتائــج وملــدة 20 دقيقــة.

خطــوة )3(: بعــد إنتهــاء األفــراد مــن عمليــة املطابقــة يطلــب املــدرب/ ة مــن كل مجموعــة 

عــرض مــا توصلــت إليــه وإجــراء التعديــالت وفــق مــا يلــزم حســب مــدى صحــة مــا توصــل 

إليــه املتدربــني واملتدربــات. 

خطــوة )4(: بعــد االنتهــاء مــن عــرض عمــل املجموعــات، يتــم فتــح بــاب النقــاش للتعــرف 

عــىل اإلجابــات الصحيحــة وآليــة دمــج النــوع االجتامعــي يف الخطــط والرامــج.
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 6)Gender & Age Marker( مؤرش النوع الجتامعي والعمر

يعتــر مــؤرش النــوع االجتامعــي والعمــر أداة للتقييــم الــذايت تقيــس مســتوى دمــج النــوع االجتامعــي يف الرامــج 

باالعتــامد عــىل طيــف النــوع االجتامعــي، عــن طريــق إعطــاء درجات مــن )0 - 4( ملســتوى دمــج النــوع االجتامعي 

والعمــر يف كافــة مراحــل تنفيــذ الخطــط والرامــج التنمويــة. وذلــك كالتــايل:

درجة (4)
يحفز عىل التغي�

للنوع االجت�عي والعمر

درجة (3)
مستجيب

للنوع االجت�عي والعمر

درجة (2)
مراعي

للنوع االجت�عي والعمر

درجة (41)
محايد

للنوع االجت�عي والعمر

درجة (0)
له أثر سلبي جداً

عىل للنوع االجت�عي والعمر

له أثر سلبي جًدا عىل النوع الجتامعي والعمر

تعزيز وترسيخ الصور النمطية غري املنصفة أو تهميش فئة معينة.التعريف:

كأن تكــون األنشــطة املــدرة للدخــل تعــزز الصــور النمطيــة عــن املــرأة باعتبــار أن املشــاريع مثال ضمن األنشطة:
التــي تقــوم بهــا غــري ناجحــة اقتصاديـًـا. 

مثــل: إشــباع الســوق ببعــض املشــاريع )كإنشــاء مــرشوع صالــون لتصفيــف الشــعر( حيــث 
ال يوجــد طلــب يف الســوق عليهــا.

ــة  ــن املتابع ــال ضم مث
والتقييــم:

املؤرشات والبيانات ليست مصنفة حسب الجنس والعمر.

زيادة دخل فئة عىل حساب فئة أخرى.مثال ضمن النتائج:

محايد للنوع الجتامعي والعمر

ال تســعى الرامــج واألنشــطة لتصحيــح الصــور النمطيــة والقضــاء عــىل التمييــز؛ وبالرغــم التعريف:
مــن أنهــا ال تعالــج املشــكلة وال تهــدف لتغيريهــا إال أنهــا ال تــر.

تقديــم أنشــطة لزيــادة املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة مــع تجاهــل عــبء العمــل اإلضــايف مثال ضمن األنشطة:
لديهــا. 

مثل: إرشاك النساء يف برامج التدريب املهني دون توفري خيار لرعاية األطفال.

ــة  ــن املتابع ــال ضم مث
والتقييــم:

املؤرشات والبيانات ليست مصنفة حسب النوع االجتامعي والعمر.

عدم إرشاك أو التأثیر عىل األشخاص املحتاجین.مثال ضمن النتائج:
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مراعي للنوع الجتامعي والعمر

تراعــي الرامــج االحتياجــات املحــددة لــكل مــن النســاء والرجــال وتســعى لتحســني فــرص التعريف:
الوصــول إىل الخدمــات واملصــادر، ولكــن ال تعالــج القضايــا األكــر يف مجــال عــدم املســاواة 

بــني الجنســني.

تعديل أنشطة املرشوع لجعلها أكر مالءمة من الناحية الثقافية ملشاركة املرأة.مثال ضمن األنشطة:
ــاث مــن أجــل تدريــب مجموعــة مــن  ــات إن ــني لتوظيــف مدرب ــل: العمــل مــع املعني مث
ــدورات  ــور ال ــفر لحض ــة س ــود مرافق ــازل، وج ــة للمن ــارات امليداني ــام بالزي ــاء والقي النس
التدريبيــة خــارج املدينــة، عقــد االجتامعــات يف موقــع يســهل وصولهــن إليــه خاصــة عندمــا 

يكــون هنــاك قيــود عــىل الحركــة والتنقــل.

ــة  ــن املتابع ــال ضم مث
والتقييــم:

املؤرشات والبيانات مصنفة حسب الجنس والعمر.

زيادة دخل املرأة واألصول التي متتلكها وإنتاجيتها، إلخ.مثال ضمن النتائج:

مستجيب للنوع الجتامعي والعمر

يعمــل عــىل تحليــل ودراســة النــوع االجتامعــي مــن خــالل التعــرف عــىل الصــور النمطيــة التعريف:
وأوجــه التمييــز وأثرهــا عــىل األدوار والحقــوق والعالقــات بــني كل مــن النســاء والرجــال. 

ــرأة مثال ضمن األنشطة: ــاركة امل ــة ملش ــة الثقافي ــن الناحي ــة م ــر مالءم ــا أك ــرشوع لجعله ــطة امل ــل أنش تعدي
ــل. والرج

ــة  ــن املتابع ــال ضم مث
والتقييــم:

املؤرشات والبيانات مصنفة حسب الجنس واملؤهل العلمي والحالة الزواجية.

متكني املرأة اقتصاديًا ورفع قدرتها عىل اتخاذ القرارات واكتساب املهارات.مثال ضمن النتائج:
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يحفز التغير للنوع الجتامعي والعمر

ــني التعريف: ــني الجنس ــاواة ب ــق املس ــع وتحقي ــة يف املجتم ــور النمطي ــري الص ــج لتغي ــعى الرام تس
بكافــة الســبل، بحيــث يكــون دمــج النــوع االجتامعــي جــزًءا أساســيًا مــن تصميــم املــرشوع 

منــذ اليــوم األول.

املســاهمة يف تحقيــق املســاواة بــني الجنســني وتكافــؤ الفــرص يف الوصــول للمــوارد واتخــاذ مثال ضمن األنشطة:
القــرارات.

مثــل: تنظيــم اجتامعــات ودورات تدريبيــة ليتحــاور ويتعلــم الزوجــني مًعــا آليــات اتخــاذ 
القــرار املــايل املشــرتك، وعقــد ورشــات عمــل تعــرض فيهــا نســاء ميتلكــن مشــاريع ناجحــة 
تجاربهــن مــام يثبــت قدرتــة النســاء عــىل التحكــم بفعاليــة يف األربــاح / املــوارد / األصــول. 

والعمــل عــىل إرشاك الفتيــات والصبيــة )الفئــات العمريــة املختلفــة(.

ــة  ــن املتابع ــال ضم مث
والتقييــم:

يتــم تصنيــف املــؤرشات والبيانــات حســب الجنــس والعمــر. رصــد التغــريات يف احتياجــات 
املــرأة ومخاطرهــا عــىل مــدار املــرشوع، ورصــد النتائــج غــري املقصــودة ألنشــطة املــرشوع.

املــرأة متتلــك قــدرة أكــر يف الحصــول عــىل املــوارد االقتصاديــة وإمكانيــة تقســيم العمــل، مثال ضمن النتائج:
ــا، وال تخضــع للعنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي. واتخــاذ قــرارات ماليــة أكــر إنصافً

الجلسة الخامسة: مدخل إىل التحليل من منظور النوع الجتامعي

تحديد الرامج واألنشطة التي تساهم يف تحقيق تكافؤ الحصول عىل الفرص. 	 الهدف
تحســني نتائــج الخطــط والرامــج وزيــادة فاعليتهــا، وكذلــك القــدرة عــىل تلبيــة احتياجــات 	 

الفئات املســتهدفة واملهمشــة.

30 دقيقةاملدة الزمنية

عرض تقدميياملواد املطلوبة
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التحليل من منظور النوع الجتامعي

تعتــر عمليــة تقييــم االحتياجــات والتحليــل مــن منظــور النــوع االجتامعــي األســاس للتخطيــط االســرتاتيجي الفعال 

وتصميــم الرامــج واملشــاريع، ولذلــك ينبغي: 

البحث عن املعلومات املتوفرة حول النوع االجتامعي.. 1

جمع معلومات حول النوع االجتامعي لتوجيه األنشطة )تحليل النوع االجتامعي(: . 2

التعرف عىل األدوار واملسؤوليات لكل من الرجال والصبية والنساء والفتيات.أ. 

التعرف عىل آليات صنع القرار وديناميكيات السلطة.ب. 

ــوع ج.  ــىل الن ــم ع ــف القائ ــي )العن ــوع االجتامع ــة بالن ــف الخاص ــن الضع ــر ومواط ــىل املخاط ــرف ع التع

االجتامعــي، ومــا إىل ذلــك(.

مدى الوصول إىل املوارد والتحكم فيها.د. 

التعرف عىل األنظمة )القوانني والسياسات وغريها(.	. 

تحليل جميع املعلومات ذات الصلة بالنوع االجتامعي التي تم جمعها.. 3

تقديم توصيات حول تصميم املرشوع أو الرنامج أو خطة العمل.. 4

التحليــل مــن منظــور النــوع االجتامعــي يهــدف إىل تحديــد الرامــج واألنشــطة بشــكل فعــال ويتنــاول العالقــات 

بــني النســاء والفتيــات والرجــال والصبيــة، وينظــر يف دور كل منهــم، ووصولهــم إىل املــوارد وإدارتهــم لهــا، والقيــود 

ــذ  ــدة تنفي ــم االحتياجــات، وطــوال م ــات األخــرى. ويجــب دمجــه يف تقيي ــة بالفئ ــة مقارن ــا كل فئ ــي تواجهه الت

ــج  ــة للمســتفيدين مــن أجــل تحســني نتائ ــة االحتياجــات الفعلي ــح معرف ــو يتي ــة، فه املشــاريع والرامــج التنموي

الرامــج وفاعليتهــا، وكذلــك القــدرة عــىل تلبيــة احتياجــات الفئــات املســتهدفة واملهمشــة.

املحاور الرئيسية التي يأخذها التحليل بعني العتبار:

التعرف عىل تقسيم العمل داخل األرسة )من يقوم مباذا؟(.. 1

التعرف عىل آلية اتخاذ القرار داخل األرسة.. 2

التعرف عىل فرص الحصول والسيطرة عىل املوارد واألصول.. 3

التعرف عىل إمكانية الوصول إىل األماكن العامة والخدمات.. 4

التعرف عىل آلية املطالبة بالحقوق واملشاركة الفعالة يف اتخاذ القرارات العامة.. 5

التعرف عىل مظاهر العنف.. 6

التعرف عىل الطموحات التي يتطلع لها األفراد.. 7
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الجلسة السادسة: مدخل إىل األطر القانونية واملعاهدات الدولية الخاصة بحامية حقوق املرأة

عــرض موجــز حــول األطــر القانونيــة وأهــم االتفاقيــات الدوليــة يف مجــال حقــوق املــرأة 	 الهدف
ــىل  ــاء ع ــة القض ــدة: اتفاقي ــم املتح ــن األم ــت ع ــي انبثق ــني والت ــني الجنس ــاواة ب واملس

جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــراة )ســيداو(، وإعــالن ومنهــاج عمــل بيجــني.
ــىل 	  ــز ع ــاخ املحف ــق املن ــق لخل ــد الطري ــة مته ــة الدولي ــر القانوني ــذه األط إدراك أن ه

ــاء. ــال والنس ــني الرج ــرص ب ــىل الف ــول ع ــؤ يف الحص ــة والتكاف ــق العدال تحقي
التعرف عىل موقف األردن من االتفاقيات الدولية.	 
تحديــد مواقــف املشــاركني واملشــاركات مــن االتفاقيــات الدوليــة ومــدى معرفتهــم/ن بهــا 	 

ــا بعملهم/ن. وارتباطه

120 دقيقةاملدة الزمنية

لوح قالب، أقالم، أوراق بيضاءاملواد املطلوبة

ــأن هــذا التمريــن يتضمــن قــراءة جمــل تتعلــق 	 خطوات التمرين ــات ب ــم الــرشح للمتدربــني واملتدرب يت
باملســاواة بــني الجنســني مــن ضمــن االتفاقيــات والتقاريــر والعهــود الدوليــة واآلليــات 

الوطنيــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان ومــن ثــم عليهــم/ن إبــداء الــرأي حولهــا. 
يقــوم املــدرب/ ة بقــراءة الجمــل الواحــدة تلــو األخــرى مــع مشــاركة املتدربــني 	 

بســيط. لنقــاش مجموعــات  الوقــت  وإتاحــة  واملتدربــات 
استخالص أهمية اتخاذ موقف إيجايب من ما تم عرضه.	 

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(. 	 ملحقات
إعالن ومنهاج عمل بيجني.	 
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.	 
إجراءات الشكاوي الخاصة مبجلس حقوق اإلنسان.	 
التقرير الدوري الرسمي السادس للمملكة األردنية الهاشمية.	 
ــذ إعــالن ومنهــاج عمــل بيجــني 	  ــة الشــاملة للتقــدم املحــرز نحــو تنفي املراجعــة الوطني

ــا – 2019. ــد 25 عاًم بع
تقرير حالة البالد )2019( – شؤون املرأة .	 
االسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف األردن 2020 - 2025.	 

مالحظات للمدرب/ ة:

التأكيد عىل رضورة اإلصغاء واحرتام مختلف وجهات النظر خالل التمرين.	 

تشجيع التفاعل وتبادل األفكار للوصول إىل مواقف اتجاه املادة املعروضة للنقاش.	 

من املمكن عرض املضمون عر نقاط أو رشائح عىل ورقة اللوح القالب.	 
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مقدمة عامة

اكتســبت القضايــا الخاصــة بحاميــة حقــوق املــرأة خــالل العقــود األخــرية، مكانــة بــارزة عــىل صعيــد رســم وصنــع 

السياســات العامــة عــىل الســاحة الدوليــة. وحــني نتحــدث عــن حقــوق املــرأة فإننــا نؤكــد عــىل كونهــا إنســانًا كامــل 

األهليــة يف املجتمــع ولهــا الحــق الراســخ يف التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات اإلنســانية األساســية دون متييــز. 

ولقــد خصــت املواثيــق واإلعالنــات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان قضيــة مســاواة املــرأة مــع الرجــل وعــدم 

جــواز التمييــز ضدهــا عــىل كافــة األصعــدة.

ــة  ــا اتفاقي ــرأة، أوله ــوق امل ــال حق ــة يف مج ــات الدولي ــة وأهــم االتفاقي ــر القانوني تســتعرض هــذه الجلســة األط

ــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة املعروفــة بـــ: ســيداو، وثانيهــا إعــالن ومنهــاج عمــل بيجــني.  القضــاء عــىل جكي

وتكمــن أيًضــا أهميــة التعــرف عــىل كل مــن التقريــر الــدوري الشــامل وأقســام االتفاقيــات يف إدراك أن املفاهيــم 

التــي تــم اســتعراضها ســابًقا عــادة مــا تكــون هــي اللغــة املســتخدمة لتحقيــق االلتزامــات الدوليــة وخلــق املنــاخ 

املحفــز عــىل تحقيــق العدالــة واملســاواة يف الحصــول عــىل الفــرص.

أوًل: الحامية عىل الصعيد الدويل من خالل األمم املتحدة7

األمــم املتحــدة هــي منظمــة دوليــة أنشــئت يف عــام 1945، وتتكــون حتــى اآلن مــن 193 دولــة عضــو. وتسرتشــد 

األمــم املتحــدة يف مهمتهــا وعملهــا  باألهــداف واملقاصــد الــواردة يف ميثــاق تأسيســها. ونظــرًا للصالحيــات املخولــة 

يف ميثاق املنظمــة ومــا تتمتــع بــه مــن طابــع دويل فريــد، فــإن بإمــكان األمــم املتحــدة العمــل عــىل قضايــا تواجــه 

اإلنســانية يف القــرن الواحــد والعرشيــن، مثــل قضايــا الســلم واألمــن وتغــري املنــاخ والتنميــة املســتدامة وحقــوق 

ــة  ــني الجنســني والحوكم ــة واإلنســانية واملســاواة ب ــزع الســالح واإلرهــاب وحــاالت الطــوارئ الصحي اإلنســان ون

وإنتــاج الغــذاء وغريهــا الكثــري.

ــة العامــة ومجلــس  ــري عــن وجهــات نظرهــم مــن خــالل الجمعي ــدى للتعب ــا منت ــح األمــم املتحــدة ألعضائه وتتي

األمــن واملجلــس االقتصــادي واالجتامعــي وغريهــا مــن األجهــزة واللجــان. ومــن خــالل تيســري الحــوار بــني أعضائهــا، 

واســتضافة املفاوضــات كذلــك، أصبحــت املنظمــة آليــة للحكومــات إليجــاد مجــاالت االتفــاق وحــل مشــاكلها مــع 

بعضهــا بعًضــا.

األجهــزة الرئيســية لألمــم املتحــدة هــي الجمعيــة العامــة ومجلس األمــن واملجلس االقتصــادي واالجتامعــي ومجلس 

الوصايــة ومحكمــة العــدل الدوليــة واألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة. وجميعها أُنشــئت يف عــام  1945عندمــا تــم 

تأســيس األمــم املتحدة.

https://www.un.org/ar/about-un/index.html :7  األمم املتحدة
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الجمعية العامة

ــدول األعضــاء  ــم املتحــدة. ولجميع ال ــل يف األم ــداول ووضــع السياســات والتمثي ــاز الت ــة العامة هــي جه الجمعي

الـــ  193يف األمــم املتحــدة متثيــل يف الجمعيــة العامــة، مــام يجعــل هــذا الجهــاز جهــازًا ذي متثيــل عاملــي بامتيــاز. 

ويف أيلــول مــن كل ســنة تجتمــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة يف قاعــة الجمعيــة العامــة بنيويــورك للــدورة 

الســنوية للجمعيــة العامــة واملناقشــة العامة التي يحرهــا كثــري مــن الزعــامء ويلقــون فيهــا كلامتهم. ويتطلــب 

اســتصدار مقــرر مــن األمــم املتحــدة - يف مــا يتصــل باملســائل املهمــة مثل الســلم واألمــن وقبــول عضويــة دول 

جديــدة ومســائل امليزانيــة - مبوافقــة أغلبيــة ثلثــي األعضــاء يف الجمعيــة العامــة. بينــام تصــدر املقــررات  بشــأن 

ــك  ــا، يشــغر ذل ــا لدورته ــة سنويًا رئيًس ــة العام ــة البســيطة. وتنتخــب الجمعي ــت األغلبي ــا األخــرى بتصوي القضاي

املنصــب لفــرتة ســنة واحــدة.

 مجلس األمن

ــني.  ــن الدولي ــلم واألم ــون الس ــن ص ــية ع ــؤولية الرئيس ــس األمن املس ــىل عاتق مجل ــع ع ــاق، تق ــب امليث مبوج

وللمجلــس 15 عضــًوا )خمســة دامئــني وعــرشة غــري دامئــني(، ولــكل عضــو صــوت واحــد. ومبوجــب امليثــاق، عــىل 

ــد  ــود تهدي ــد وج ــادرة يف تحدي ــام املب ــس زم ــذ املجل ــس. ويأخ ــرارات املجل ــال لق ــاء اإلمتث ــدول األعض ــع ال جمي

للســلم أو عمــل مــن أعــامل العــدوان.

ــن  ــس األم ــن ملجل ــاالت، ميك ــض الح ــلمية. ويف بع ــرق الس ــويته بالط ــزاع تس ــراف يف الن ــدول األط ــب إىل ال ويطل

اللجــوء إىل فــرض جــزاءات وصــواًل إىل اإلذن باســتخدام القــوة لصــون الســلم واألمــن الدوليــني وإعادتهــام. 

ويتوىل رئاســة املجلس كل مــن أعضائــه بالتنــاوب ملــدة شــهر واحــد.

املجلس القتصادي والجتامعي

ــامل  ــيق األع ــيس لتنس ــار الرئي ــو الجه ــدة، وه ــم املتح ــاق األم ــاًل مبيث ــادي واالجتامعي عم ــئ املجلس االقتص أنش

االقتصاديــة واالجتامعيــة، ومــا يتصــل بهــا مــن أعــامل، لألمــم املتحــدة والــوكاالت املتخصصــة واملؤسســات. ويتــوىل 

املجلــس بصفتــه هــذه مســؤولية واســعة النطــاق عــن نحــو 70% مــن املــوارد البرشيــة واملاليــة ملنظومــة األمــم 

ــب  ــة. وتنتخ ــان إقليمي ــس لج ــة، وخم ــان فني ــع لج ــة، وتس ــة متخصص ــا 14 وكال ــن بينه ــا، وم ــدة بأكمله املتح

الجمعيــة العامــة 54 عضــًوا يف املجلــس لفــرتات متداخلــة مــدة كل منهــا ثــالث ســنوات. والجمعيــة العامــة هــي 

ــتها. ــة املستدامة ومناقش ــر يف التنمي ــة للنظ ــة املركزي املنص

مجلس الوصاية

ــاًم  ــدويل عــىل 11 إقلي ــاق األمــم املتحــدة، يف عــام 1945 لتوفــري اإلرشاف ال ــة، مبوجــب ميث أنشــئ مجلس الوصاي

ــم  ــة تقــوم بإدارتهــا ســبع دول أعضــاء ولضــامن اتخــاذ الخطــوات املالمئــة إلعــداد هــذه األقالي مشــمواًل بالوصاي

ــىل  ــت ع ــد حصل ــة ق ــمولة بالوصاي ــم املش ــت كل األقالي ــام 1994، كان ــول ع ــتقالل. وبحل ــذايت أو االس ــم ال للحك

الحكــم الــذايت أو االســتقالل. وعــدل مجلــس الوصايــة، وقــد اكتملــت مهمتــه، نظامــه الداخــيل حتــى يتســنى لــه 

االجتــامع كلــام وحيثــام اقتــى األمــر ذلــك.
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محكمة العدل الدولية

ــة التــي يقــع مقرهــا يف الهــاي بهولنــدا، هــي الجهــاز القضــايئ الرئيــيس لألمــم املتحــدة.  محكمــة العــدل الدولي

واملحكمــة هــي الجهــاز الرئيــيس الوحيــد - مــن األجهــزة الرئيســية الســت لألمــم املتحــدة - الــذي مقــره خــارج 

مدينــة نيويــورك األمريكيــة. وتضطلــع املحكمــة بتســوية النزاعــات بــني األعضــاء وإصــدار فتــاوى إىل األمــم املتحدة 

ووكاالتهــا املتخصصــة. ويشــكل نظامهــا األســايس جــزء ال يتجــزأ مــن ميثــاق األمــم املتحــدة.

األمانة العامة

ــرى  ــية األخ ــزة الرئيس ــات إىل األجه ــدم الخدم ــة. وتق ــة للمنظم ــامل اليومي ــتى األع ــة العامة بش تضطلع األمان

كــام تضطلــع مبهــام متنوعــة مثــل: إدارة عمليــات الســالم، ومســح االتجاهــات االقتصاديــة واالجتامعيــة، وإعــداد 

ــة العامــة هــي جهــاز يتألــف مــن موظفــني دوليــني  دراســات عــن حقــوق اإلنســان وغريهــا مــن املهــام. واألمان

ــة  ــة املتنوع ــامل اليومي ــع باألع ــامل، ويضطل ــاء الع ــع أنح ــورك ويف جمي ــدة يف نيوي ــم املتح ــر األم ــون يف مق يعمل

للمنظمــة. وتتــوىل األمانــة العامــة خدمــة أجهــزة األمــم املتحــدة الرئيســية األخــرى وإدارة الرامــج والسياســات التي 

تضعهــا. ويــرأس األمانــة العامة األمــني العــام، الــذي تعينــه الجمعيــة العامــة بنــاء عــىل توصيــة مــن مجلــس األمــن 

لفــرتة خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد.

معلومات أساسية عن مجلس حقوق اإلنسان8

ــز  ــم تعزي ــة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة مســؤولة عــن تدعي ــة دولي ــة حكومي مجلــس حقــوق اإلنســان هيئ

جميــع حقــوق اإلنســان وحاميتهــا يف جميــع أرجــاء العــامل وعــن تنــاول حــاالت انتهــاكات حقــوق اإلنســان وتقديــم 

توصيــات بشــأنها. واملجلــس لديــه القــدرة عــىل مناقشــة جميــع القضايــا والحــاالت املواضيعيــة لحقــوق اإلنســان 

التــي تتطلــب اهتاممــه طــوال العــام، ويعقــد اجتامعاتــه يف مكتــب األمــم املتحــدة يف جنيــف. واملجلــس مؤلــف 

ــس حقــوق  ــد حــل مجل ــم املتحــدة. وق ــة لألم ــة العام ــا الجمعي ــم املتحــدة تنتخبه ــة عضــًوا يف األم مــن 47 دول

ــة األمــم املتحــدة الســابقة لحقــوق اإلنســان. اإلنســان محل لجن

اإلنشاء

أنشــأت الجمعية العامــة لألمــم املتحدة املجلــس يف 15 آذار 2006 مبوجــب القــرار 251/60 وُعقــدت دورتــه 

ــاء املؤسســات“ الخاصــة  األوىل يف الفــرتة مــن 19 إىل 30 حزيــران 2006. وبعــد عــام، اعتمــد املجلــس »حزمــة بن

ــدوري  ــات آلية الســتعراض ال ــني هــذه اإلجــراءات واآللي ــن ب ــه. وم ــه وآليات ــه وإنشــاء إجراءات ــه عمل ــه لتوجي ب

ــة  ــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة، واللجن ــع ال ــم أوضــاع حقــوق اإلنســان يف جمي ــتخدم لتقيي الشــامل التي تُس

االستشــارية التي تُســتخدم باعتبارهــا »الهيئــة الفكريــة« للمجلــس التــي تــزوده بالخــرات واملشــورة بشــأن القضايا 

املواضيعيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان، وإجــراء الشــكاوى الذي يتيــح لألفــراد واملنظــامت اســرتعاء انتبــاه املجلــس 

إىل انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

ــة الســابقة  ــي أنشــأتها اللجن ــم املتحــدة الت ــا مع اإلجــراءات الخاصة لألم ــوق اإلنســان أيًض ــس حق ويعمــل مجل

لحقــوق اإلنســان ويتــوىل املجلــس أمرهــا اآلن. وتتألــف هــذه اإلجــراءات الخاصــة مــن مقرريــن خاصــني وممثلــني 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx :8  مجلس حقوق اإلنسان، األمم املتحدة
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ــع هــذه  ــون والخــراء، كــام تضطل ــع هــؤالء املقــررون واملمثل ــة؛ ويضطل ــة عامل خاصــني وخــراء مســتقلني وأفرق

ــورة  ــم املش ــا وتقدي ــددة وبحثه ــدان مح ــان يف بل ــوق اإلنس ــاع حق ــة أو أوض ــا املواضيعي ــد القضاي ــة، برص األفرق

ــا عنهــا. بخصوصهــا واإلبــالغ علًن

معلومات أساسية عن الستعراض الدوري الشامل9:

ما هو الستعراض الدوري الشامل؟

االســتعراض الــدوري الشــامل عمليــة فريــدة تنطــوي عــىل اســتعراض ســجالت حقــوق اإلنســان الخاصــة بجميــع 

ــنوات، ويســتند إىل املســاواة يف  ــع س ــرة كل أرب ــة م ــا 193 دول ــغ عدده ــم املتحــدة البال ــدول األعضــاء يف األم ال

املعاملــة بــني جميــع البلــدان. ويوفــر االســتعراض فرصــة لجميــع الــدول لإلعــالن عــن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا 

ــع بحقــوق اإلنســان.  ــات التــي تواجــه التمت لتحســني أحــوال حقــوق اإلنســان يف بلدانهــا والتغلــب عــىل التحدي

كــام يتضمــن االســتعراض الــدوري الشــامل تقاســاًم ألفضــل مامرســات حقــوق اإلنســان يف مختلــف أنحــاء الكــرة 

األرضيــة. وال توجــد يف الوقــت الراهــن أي آليــة أخــرى مــن هــذا النــوع.

كيف أنشئ الستعراض الدوري الشامل؟

العامــة لألمــم املتحــدة مجلــس حقــوق  الــدوري الشــامل عندمــا أنشــأت الجمعيــة  أنشــئ االســتعراض 

ــان  ــوق اإلنس ــس حق ــرار مبجل ــذا الق ــاط ه ــد أن ــم 251/60. وق ــرار رق ــطة الق ــان يف 15 آذار 2006 بواس اإلنس

بهــا ملــدى وفــاء كل دولــة  اســتعراض دوري شــامل يســتند إىل معلومــات موضوعيــة وموثــوق  »إجــراء 

ــع  ــني جمي ــة ب ــاواة يف املعامل ــق واملس ــمولية التطبي ــل ش ــو يكف ــىل نح ــان ع ــوق اإلنس ــال حق ــا يف مج بالتزاماته

الــدول«. ويف 18 حزيــران2007، وبعــد ســنة واحــدة مــن أول اجتامعــات املجلــس الجديــد، وافــق أعضــاء 

عمــل  ترشــد  طريــق  خريطــة  توفــر  مؤسســاته )A/HRC/RES/5/1( التــي  بنــاء  حزمــة  عــىل  املجلــس 

املجلــس يف املســتقبل. وكان مــن بــني العنــارص الرئيســية يف تلــك الحزمــة االســتعراض الــدوري الشــامل.

ما هو الهدف من الستعراض الدوري الشامل؟

ــك  ــد ملــا لذل ــدوري الشــامل يف تحســني أحــوال حقــوق اإلنســان يف كل بل ــل الهــدف النهــايئ لالســتعراض ال يتمث

مــن عواقــب لهــا شــأنها بالنســبة للشــعوب يف كافــة أنحــاء الكــرة األرضيــة. واالســتعراض الــدوري الشــامل مصمــم 

لتعزيــز ودعــم وتوســيع نطــاق تعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان. ولــي يتحقــق ذلــك، ينطــوي االســتعراض الــدوري 

الشــامل عــىل تقييــم ســجالت الــدول بشــأن حقــوق اإلنســان ومعالجــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان أينــام تحــدث. 

ــة  ــىل معالج ــا ع ــد قدرته ــدول وتوطي ــة لل ــاعدة تقني ــري مس ــامل إىل توف ــدوري الش ــتعراض ال ــدف االس ــام يه ك

ــدول  ــني ال ــام ب ــان في ــوق اإلنس ــدان حق ــات يف مي ــل املامرس ــم أفض ــة وتقاس ــان بفعالي ــوق اإلنس ــات حق تحدي

وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن.

https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/upr/pages/basicfacts.aspx :9  االستعراض الدوري الشامل، مجلس حقوق اإلنسان، األمم املتحدة
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متى يقوم الستعراض الدوري الشامل باستعراض سجالت الدول يف مجال حقوق اإلنسان؟

يجــري اســتعراض جميــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة مــرة كل أربــع ســنوات - حيــث يجــري اســتعراض 48 

دولــة كل ســنة. ويتــم اســتعراض جميــع الــدول األعضــاء يف املجلــس البالــغ عددهــا 47 دولــة أثنــاء فــرتة عضويتهــا. 

وقــد اعتمــد مجلــس حقــوق اإلنســان يف 21 أيلــول2007 تقوميًــا زمنيًــا يفصــل الرتتيــب الــذي يجــري بحســبه النظــر 

يف الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة أثنــاء حلقــة الســنوات األربــع األوىل )2008 - 2011(. ويتــم االســتعراض خــالل 

دورات الفريــق العامــل املعنــي باالســتعراض الــدوري الشــامل )أنظــر أدنــاه( الــذي يجتمــع ثــالث مــرات يف الســنة.

من الذي يُجري الستعراض؟

يضطلــع الفريــق العامــل املعنــي باالســتعراض الــدوري الشــامل الــذي يتألــف مــن أعضــاء مجلــس حقــوق اإلنســان 

البالغــني 47 عضــًوا باالســتعراضات؛ بيــد أنــه ميكــن ألي دولــة عضــو يف األمــم املتحــدة أن تشــارك يف املناقشــات/ 

ــة مبســاعدة مــن فريــق مــن ثــالث دول، يعــرف  ــة قيــد االســتعراض. ويتــم اســتعراض كل دول الحــوار مــع الدول

باســم »الرتويــكا«، ويتــوىل القيــام مبهمــة املقــرر. ويتــم اختيــار الرتويــكا الخاصــة بــكل دولــة مــن خــالل إجــراء 

قرعــة قبــل كل دورة للفريــق العامــل.

إىل ماذا تستند الستعراضات؟

تتمثل الوثائق التي تستند إليها االستعراضات يف:

معلومات مقدمة من الدولة قيد االستعراض ميكن أن تأخذ شكل »تقرير وطني«؛ . 1

باســم املقررين . 2 املعروفــني  املســتقلني  اإلنســان  حقــوق  وأفرقــة  خــراء  تقاريــر  يف  واردة  ومعلومــات 

األخــرى؛  املتحــدة  األمــم  وكيانــات  اإلنســان  حقــوق  معاهــدات  مبوجــب  املنشــأة  الخاصني والهيئــات 

ــة . 3 ــة واملؤسســات الوطني ــن ومــن بينهــم املنظــامت غــري الحكومي ومعلومــات مــن أصحــاب املصلحــة اآلخري

لحقــوق اإلنســان.

كيف يتم إجراء الستعراضات؟

تُجــرى االســتعراضات مــن خــالل مناقشــات تفعاليــة بــني الدولــة قيــد االســتعراض وغريهــا مــن الــدول األعضــاء 

يف األمــم املتحــدة. ويجــري ذلــك خــالل اجتــامع الفريــق العامــل املعنــي باالســتعراض الــدوري الشــامل. وميكــن 

ألي دولــة عضــو يف األمــم املتحــدة أن تطــرح خــالل تلــك املناقشــات أســئلة و/ أو تعليقــات وأن تقــدم توصيــات 

إىل الدولــة قيــد االســتعراض. وميكــن للرتويــكا أن تجمــع القضايــا أو األســئلة التــي يتــم تقاســمها مــع الدولــة قيــد 

االســتعراض لكفالــة أن يجــري الحــوار التفاعــيل بسالســة وبطريقــة منظمــة. وفــرتة االســتعراض يف الفريــق العامــل 

ثــالث ســاعات لــكل بلــد.

هل ميكن للمنظامت غر الحكومية أن تشارك يف عملية الستعراض الدوري الشامل؟

ــة  ــاب املصلح ــر »أصح ــا إىل تقري ــن إضافته ــات ميك ــدم معلوم ــة أن تق ــري الحكومي ــامت غ ــن للمنظ ــم ميك نع

اآلخــرون« الــذي يجــري النظــر فيــه أثنــاء االســتعراض. وميكــن ألي دولــة تشــارك يف املناقشــات التفاعليــة أن تشــري 

إىل املعلومــات التــي تقدمهــا تلــك املنظــامت أثنــاء االســتعراض يف اجتــامع الفريــق العامــل. وميكــن للمنظــامت 

غــري الحكوميــة أن تحــر دورات الفريــق العامــل املعنــي باالســتعراض الــدوري الشــامل وتســتطيع اإلدالء ببيانــات 
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يف الــدورات العاديــة ملجلــس حقــوق اإلنســان عندمــا يجــري النظــر يف نتائــج اســتعراضات الــدول. وقــد أصــدرت 

مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان “مبــادئ توجيهيــة تقنيــة مــن أجــل تقديــم أصحــاب املصلحــة 

لعرائضهــم”.

ما هي التزامات حقوق اإلنسان التي يجري معالجتها؟

يعمــل االســتعراض الــدوري الشــامل عــىل تقييــم مــدى احــرتام الــدول اللتزاماتهــا إزاء حقــوق اإلنســان املنصــوص 

عليهــا يف: )1( ميثــاق األمــم املتحــدة؛ )2(واإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان؛ )3( وصكــوك حقــوق اإلنســان التــي 

ــة املعنيــة عليهــا(؛ )4( والتعهــدات  ــا فيهــا )معاهــدات حقــوق اإلنســان التــي صدقــت الدول ــة طرفً تكــون الدول

ــم  ــة بشــأن حقــوق اإلنســان ت ــاًل: سياســات و/ أو برامــج وطني ــة )مث ــا الدول ــي قدمته ــة الت ــات الطوعي وااللتزام

تنفيذهــا(؛ )5( والقانــون اإلنســاين الــدويل القابــل للتطبيــق.

ما هي نتائج الستعراض؟

يف أعقــاب االســتعراض الــذي يقــوم بــه الفريــق العامــل للدولــة، تقــوم الرتويــكا بإعــداد تقريــر مبشــاركة مــن الدولة 

قيــد االســتعراض ومبســاعدة مــن مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان. ويوفــر هــذا التقريــر، الــذي 

يشــار إليــه باســم »تقريــر النتائــج«، موجــزا للمناقشــات الفعليــة. ومــن ثــم فإنــه يتألــف مــن أســئلة وتعليقــات 

وتوصيــات قدمتهــا الــدول إىل البلــد قيــد االســتعراض، عــالوة عــىل ردود الدولــة املســتعرضة.

كيف يتم اعتامد الستعراض؟

ــدول  ــأن ال ــج« بش ــر النتائ ــن »تقاري ــر م ــامد كل تقري ــل العت ــق العام ــاء دورة الفري ــاعة أثن ــف س ــص نص تخص

املســتعرضة يف الــدورة. ويتــم ذلــك مبــا ال يتجــاوز 48 ســاعة مــن انتهــاء اســتعراض البلــد املعنــي. ويتــاح للدولــة 

املســتعرضة فرصــة لتقديــم تعليقــات أوليــة عــىل التوصيــات مــع حقهــا يف اختيــار قبولهــا أو رفضهــا. وتــدرج كل 

ــدول أن تدخــل تحســينات يف  ــر، ميكــن لل ــامد التقري ــر. وبعــد اعت ــة واملرفوضــة يف التقري ــات املقبول مــن التوصي

الصياغــة عــىل بياناتهــا خــالل األســبوعني التاليــني. ويتعــني اعتــامد التقريــر بعــد ذلــك يف الجلســة العامــة ملجلــس 

حقــوق اإلنســان. ويحــق للدولــة قيــد االســتعراض أن تــرد خــالل تلــك الجلســة العامــة عــىل األســئلة والقضايــا التــي 

مل تعالــج مبــا فيــه الكفايــة أثنــاء الفريــق العامــل وأن تــرد عــىل التوصيــات التــي طرحتهــا الــدول أثنــاء االســتعراض. 

كــام يخصــص وقــت للــدول األعضــاء واملراقبــة التــي قــد ترغــب يف اإلعــراب عــن رأيهــا بشــأن نتائــج االســتعراض 

وللمنظــامت غــري الحكوميــة وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن لــإلدالء بتعليقــات عامــة.

ما هي الخطوات التي تُتخذ كمتابعة لالستعراض؟

تتحمــل الدولــة مســؤولية أوليــة عــن تنفيــذ التوصيــات الــواردة يف النتائــج النهائيــة. ويكفــل االســتعراض الــدوري 

الشــامل أن تكــون جميــع الــدول موضــع مســاءلة عــن التقــدم أو الفشــل املحققــني يف تنفيــذ تلــك التوصيــات. 

ــه  ــه يتوجــب عليهــا أن تقــدم معلومــات عــام قامــت ب ــة مــا فإن وعندمــا يحــني الوقــت لالســتعراض الثــاين لدول

لتنفيــذ التوصيــات املقدمــة يف االســتعراض األول قبــل أربــع ســنوات. ويقــدم املجتمــع الــدويل املســاعدة يف تنفيــذ 

التوصيــات واالســتنتاجات فيــام يتعلــق ببنــاء القــدرات واملســاعدة التقنيــة، بالتشــاور مــع البلــد املعنــي. وإذا مــا 

اقتضــت الــرورة، يتصــدى املجلــس للحــاالت التــي مل تبــد الــدول فيهــا تعاونًــا.
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ماذا يحدث إذا مل تتعاون الدولة مع الستعراض الدوري الشامل؟

ــع االســتعراض  ــة م ــاون الدول ــدم تع ــة ع ــا يف حال ــني اتخاذه ــي يتع ــري الت ــوق اإلنســان التداب ــس حق ــرر مجل يق

ــامل. ــدوري الش ال

ثانًيا: الحامية عىل الصعيد الدويل من خالل التفاقيات الدولية

:10)CEDAW إتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو

يف 18 كانــون األول 1979 اتخــذت خطــوة رئيســية نحــو تحقيــق هــدف منــح املــرأة املســاواة يف الحقــوق عندمــا 

اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة. وتضــع هــذه 

ــا لتحقيــق املســاواة يف  االتفاقيــة املؤلفــة مــن 30 مــادة، يف قالــب قانــوين ُملــزم، املبــادئ والتدابــري املقبولــة دوليً

الحقــوق للمــرأة يف كل مــكان. وجــاء اعتامدهــا تتويًجــا ملشــاورات اســتمرت لفــرتة خمــس ســنوات والتــي أجرتهــا 

فــرق عمــل متعــددة واللجنــة املعنيــة مبركــز املــرأة والجمعيــة العامــة. 

وتكشــف هــذه االتفاقيــة الشــاملة، بدعوتهــا إىل كفالــة الحقــوق املتســاوية للمــرأة، بــرف النظــر عــن حالتهــا 

الزواجيــة، يف جميــع املياديــن – مــن سياســية واقتصاديــة واجتامعيــة وثقافيــة ومدنيــة – عمــق العزلــة والقيــود 

املفروضــة عــىل املــرأة عــىل أســاس الجنــس ال غــري. وهــي تدعــو إىل ســن ترشيعــات وطنيــة تحــرم التمييــز، وتــويص 

ــوات  ــاذ خط ــرأة، وباتخ ــل وامل ــني الرج ــة ب ــاواة الحقيقي ــق املس ــل بتحقي ــة للتعجي ــة مؤقت ــري خاص ــاذ تداب باتخ

تســتهدف تعديــل األمنــاط االجتامعيــة والثقافيــة التــي تــؤدي إىل إدامــة هــذا التمييــز. 

ــة،  ــاة العام ــية ويف الحي ــاالت السياس ــرأة يف املج ــاوية للم ــوق املتس ــة الحق ــىل كفال ــرى ع ــري األخ ــص التداب وتن

واملســاواة يف الحصــول عــىل التعليــم وإتاحــة نفــس الخيــارات مــن حيــث املناهــج التعليميــة، وعــدم التمييــز يف 

ــة عــىل تســاوي  ــوالدة. وتشــدد االتفاقي ــزواج وال ــات لألمــن الوظيفــي يف حــاالت ال التوظيــف ويف األجــر، وضامن

الرجــل واملــرأة يف املســؤولية داخــل إطــار الحيــاة األرسيــة. كــام تركــز أيًضــا عــىل الخدمــات االجتامعيــة، وال ســيام 

مرافــق رعايــة األطفــال، الالزمــة للجمــع بــني االلتزامــات األرسيــة ومســؤوليات العمــل واملشــاركة يف الحيــاة العامــة.

ــك  ــي تقــدم إىل النســاء، مبــا يف ذل ــة الت ــز يف الخدمــات الصحي ــة إىل عــدم التميي وتدعــو مــواد أخــرى يف االتفاقي

الخدمــات املتصلــة بتخطيــط األرسة، وإىل منــح املــرأة أهليــة قانونيــة مامثلــة ألهليــة الرجــل، وتطلــب أن توافــق 

الــدول األطــراف عــىل أن كل العقــود والصكــوك الخاصــة األخــرى التــي تقيــد مــن األهليــة القانونيــة للمــرأة “يجب 

أن تعتــر الغيــة وباطلــة”. وتــويل االتفاقيــة اهتامًمــا خاًصــا ملشــاكل املــرأة الريفيــة.

وأنشــأت االتفاقيــة جهــازًا لــإلرشاف الــدويل عــىل االلتزامــات التــي تقبــل بهــا الــدول، وتتــوىل لجنــة مــن الخــراء 

منتخبــة مــن قبــل الــدول األطــراف ويعملــون بصفتهــم الشــخصية، بالنظــر يف التقــدم املحــرز.

10  إتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، منظمة األمم املتحدة
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إعالن ومنهاج عمل بيجني للنهوض باملرأة11:
هــو اإلعــالن الصــادر عــن املؤمتــر العاملــي الرابــع للمــرأة يف بجــني عــام 1995 واملنعقــد تحــت شــعار »العمــل مــن 
أجــل املســاواة والتنميــة والســالم«، وقــد تــم اعتــامده خــالل الجلســة العامــة للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 
ــدورة  ــالل ال ــده خ ــد تأكي ــدة وأعي ــم املتح ــاء األم ــىل إنش ــا ع ــرور 50 عاًم ــبة م ــول 1995 مبناس ــودة يف أيل املعق

ــة العامــة يف عــام 2000. االســتثنائية الثالثــة والعرشيــن للجمعي

ويغطــي منهــاج عمــل بجــني 12 مجــااًل هاًمــا هــي: الفقــر؛ والتعليــم والتدريــب؛ والصحــة؛ والعنــف ضــد املــرأة؛ 
والنــزاع املســلح؛ واالقتصــاد؛ والســلطة وصنــع القــرار؛ واآلليــات املؤسســية؛ وحقــوق اإلنســان؛ ووســائل اإلعــالم؛ 
ــة واملجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص  ــا للحكومــات واملنظــامت الدولي ــة. ويحــدد برنامًج ــا الطفل ــة؛ وقضاي والبيئ
ــوع االجتامعــي يف السياســات والرامــج  ــا الن ــة حقــوق اإلنســان للمــرأة، وضــامن دمــج قضاي للعمــل عــىل حامي

الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة.

ويتــم اســتعراض التقــدم املحــرز يف تنفيــذ اإلعــالن ومنهــاج العمــل كل خمــس ســنوات، مــن خــالل التقاريــر التــي 
ــر  ــم املتحــدة عــىل أســاس التقاري ــة لألم ــا اللجــان اإلقليمي ــي تقدمه ــة الت ــر التجميعي ــدان، والتقاري ــا البل تقدمه

الوطنيــة، والتقريــر التجميعــي الــذي يقدمــه األمــني العــام إىل لجنــة وضــع املــرأة.

ــرأة وكان  ــوق امل ــان وحق ــوق اإلنس ــرتام حق ــامن اح ــددة لض ــراءات مح ــاذ إج ــني باتخ ــاج بك ــالن ومنه ــزم إع الت
تتويًجــا للخطــوات التــي اتخــذت لالعــرتاف بحقــوق املــرأة كحقــوق إنســانية يف الثامنينــات وبدايــة التســعينات 
مــن جانــب املدافعــات واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان وجامعــات املــرأة يف العــامل، وهــو االتفــاق األكــر شــمواًل 

بــني الحكومــات حــول مــا ينبغــي القيــام بــه لتمكــني املــرأة وإحقــاق حقوقهــا.

مهمة منهاج عمل بيجني:
منهــاج العمــل هــو جــدول أعــامل لتمكــني املــرأة، ويهــدف إىل التعجيــل بتنفيــذ اســرتاتيجيات نــريويب التطلعيــة . 1

للنهــوض باملــرأة وإزالــة جميــع العوائــق التــي تحــول دون مشــاركة املــرأة مشــاركة فعالــة يف جميــع مجــاالت 
الحيــاة العامــة والخاصــة، مــن خــالل حصولهــا عــىل نصيبهــا الكامــل واملنصــف يف صنــع القــرارات االقتصاديــة 
واالجتامعيــة والثقافيــة والسياســية. واملســاواة بــني املــرأة والرجل هــي مســألة تتعلــق بحقــوق اإلنســان ورشط 
لتحقيــق املســاواة والتنميــة والســلم. وتحقيــق تحــول يف الرشاكــة بــني املــرأة والرجــل بحيــث يجعلهــا قامئــة 
ــزام ثابــت  ــة مســتدامة يكــون محورهــا اإلنســان. ووجــود الت ــق تنمي عــىل املســاواة بينهــام هــو رشط لتحقي
وطويــل األجــل أمــر رضوري لتمكــني املــرأة والرجــل مــن أن يعمــال مًعــا لصالحهــام وصالــح أطفالهــام واملجتمــع 

مــن أجــل مواجهــة تحديــات القــرن الحــادي والعرشيــن.

ويؤكــد منهــاج العمــل مجــدًدا عــىل املبــدأ األســايس، الــوارد يف إعــالن وبرنامــج عمــل فيينــا اللذيــن اعتمدهــام . 2
املؤمتــر العاملــي لحقــوق اإلنســان، وهــو أن حقــوق اإلنســان للمــرأة والطفلــة هــي حقــوق غــري قابلــة للتــرف 
ــا. ويســعى املنهــاج، بوصفــه برنامــج عمــل،  ــا جــزء متمــم لحقــوق اإلنســان العامــة ال ينفصــل عنه كــام أنه
إىل تعزيــز وحاميــة التمتــع الكامــل لجميــع حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية لجميــع النســاء طيلــة دورة 

الحيــاة.

11  وثيقة إعالن ومنهاج عمل بيجني للنهوض باملرأة، منظمة األمم املتحدة
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ويؤكــد منهــاج العمــل أن النســاء لهــم شــواغل مشــرتكة ال ميكــن معالجتهــا إال بالعمــل مًعــا وباملشــاركة مــع . 3
الرجــال مــن أجــل بلــوغ الهــدف املشــرتك املتمثــل يف تحقيــق املســاواة بــني الجنســني يف جميــع أنحــاء العــامل. 
وهــو يحــرتم ويقــدر التنــوع التــام لحــاالت النســاء وظروفهــن ويــدرك أن بعــض النســاء يواجهــن عقبــات معينــة 

تحــول دون متكينهــن.

ويتطلــب منهــاج العمــل اتخــاذ إجــراءات فوريــة ومتضافــرة مــن جانــب الجميــع مــن أجــل إيجــاد عامل يســدوه . 4
الســلم واملســاواة والعــدل واإلنســانية ويســتند إىل حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية، مبــا يف ذلــك مبــدأ 
املســاواة بــني جميــع البــرش مــن جميــع األعــامر ومــن جميــع مشــارب الحيــاة، ولهــذه الغايــة، االعــرتاف بــأن 
ــة  ــة املســتدامة رضوري الســتمرار التنمي النمــو االقتصــادي ذي القاعــدة العريضــة واملســتمر يف ســياق التنمي

االجتامعيــة والعدالــة االجتامعيــة.

ــا مــن جانــب الحكومــات واملنظــامت واملؤسســات الدوليــة . 5 نجــاح منهــاج العمــل ســوف يتطلــب التزاًمــا قويً
عــىل جميــع املســتويات. وســيتطلب أيًضــا تعبئــة للمــوارد عــىل الصعيديــن الوطنــي والــدويل وكذلــك مــوارد 
جديــدة وإضافيــة للبلــدان الناميــة مــن جميــع آليــات التمويــل املتاحــة، مبــا يف ذلك املصــادر املتعــددة األطراف 
والثنائيــة والخاصــة مــن أجــل النهــوض باملــرأة؛ ومــوارد ماليــة مــن أجــل تعزيــز قــدرة املؤسســات الوطنيــة 
ــا باملســاواة بــني املــرأة والرجــل يف املشــاركة يف جميــع هيئــات  ودون اإلقليميــة واإلقليميــة والدوليــة. والتزاًم
وعمليــات صنــع القــرار عــىل األصعــدة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة؛ وإنشــاء آليــات عــىل جميــع املســتويات 

تكــون مســؤولة أمــام نســاء العــامل، أو تعزيــز مــا هــو قائــم مــن هــذه اآلليــات.

ثالًثا: موقف األردن من التفاقيات الدولية12:
إن حكومــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية مهتمــة يف تطويــر وتعزيــز منظومــة حقــوق اإلنســان بشــكل ريــادي عــىل 
مســتوى يرتقــي بالدولــة األردنيــة بهــذا الشــأن. وبنــاء عــىل التوجيهــات املبــارشة واملســتمرة لجاللــة امللــك عبــد 
اللــه الثــاين ابــن الحســني باالهتــامم بحقــوق اإلنســان وصــون كرامتــه وتعزيــز حرياتــه كمقدمــة لجعــل األردن مــن 
أوائــل دول اإلقليــم التــي وضعــت نصــب عينيهــا تطويــر منظومــة شــاملة متكاملــة تُعنــى بحقــوق املــرأة بشــكل 

خــاص واإلنسان بشــكل عــام ضمــن النهــج اإلصالحــي الــذي التــزم بــه األردن منــذ ســنوات.

 )CEDAW ــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو وقعــت الحكومــة األردنيــة عــىل اتفاقي
ــدة الرســمية فأضحــت جــزًءا  ــرشت يف الجري ــد نُ ــخ 1992/7/1، وق ــا يف تاري ــخ 1980/12/3، وصادقــت عليه بتاري
مــن الترشيــع الوطنــي بتاريــخ 2007/8/1. وحدثــت العديــد من التطــورات منــذ التصديــق عــىل االتفاقيــة والتــي 
كانــت إىل حــد كبــري إيجابيــة ومفيــدة للمــرأة، وأبــرزت الرشاكــة القامئــة بــني القطاعــني الرســمي وغــري الرســمي 
ــة  ــة األردني ــة الوطني ــرأة، وهــي اللجن ــة للنهــوض بامل ــة وطني ــم إنشــاء آلي ــد ت ــرأة. فلق ــا امل ــق بقضاي ــام يتعل في
لشــؤون املــرأة، التــي ترأســها األمــرية بســمة بنــت طــالل، وتكليفهــا مبهــام واســعة النطــاق تشــمل وضــع املقرتحــات 
الترشيعيــة والسياســات املتعلقــة بالقضــاء عــىل التمييــز ضــد املــرأة. وباإلضافــة إىل هــذه االتفاقيــة، فــإن األردن 

طــرف أيًضــا يف صكــوك دوليــة أخــرى لحقــوق اإلنســان ذات أهميــة خاصــة بالنســبة للمــرأة.

12  مالحظات التقرير الدوري السادس للمملكة األردنية الهاشمية، لجنة اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، األمم املتحدة:

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/JOIndex.aspx
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ــد  ــاواة بع ــك املس ــس تل ــني، مل تنعك ــع املواطن ــني جمي ــاواة ب ــدأ املس ــتور األردين ملب ــس الدس ــن تكري ــم م بالرغ

بالكامــل عــىل جميــع القوانــني الوطنيــة. ومنــذ عــام 1992، تــم تعديــل الترشيــع املتصــل بحــق املــرأة يف األمــالك 

ــك  ــة املــرأة مــن إنهــاء خدمتهــا بســبب الحمــل، وكذل ــادة حامي ــع العمــل مــن أجــل زي املؤجــرة، وتنقيــح ترشي

لتوفــري االســتحقاقات املتعلقــة باألمومــة، مبــا يف ذلــك إجــازة األمومــة. وقــد مكنــت اآلن التعديــالت التــي أدخلــت 

ــا لــألرس.  عــىل الئحتــي األحــوال املدنيــة وجــوازات الســفر املطلقــات أو األرامــل مــن أن يســجلن بوصفهــن أربابً

ــون التقاعــد  كــام أن الحكومــة تــدرس عــدة تعديــالت أخــرى مقرتحــة، تشــمل قانــون الضــامن االجتامعــي وقان

ــام  ــة. ك ــد لألحــوال املدني ــون جدي ــني الصحــي، ومــرشوع قان ــة للتأم ــون الجنســية، والالئحــة املدني ــدين، وقان امل

ــد  ــام اعتم ــرز، ك ــدم املح ــوء التق ــىل ض ــتكمل ع ــرأة يف األردن 2020 - 2025 ستس ــة للم ــرتاتيجية الوطني أن االس

برنامــج للعمــل الوطنــي لتنفيــذ منهــاج عمــل بيجــني. وقــد أعــدت كل مــن الوثيقتــني بجهــود مشــرتكة مــن جانــب 

مختلــف الــوزارات وممثــيل املجتمــع املــدين. ويــدل إدراج منظــور النــوع االجتامعــي يف خطــة التنميــة االقتصاديــة 

واالجتامعيــة عــىل التــزام الحكومــة مبنهــاج عمــل بيجــني.

ــىل  ــق ع ــذ التصدي ــا من ــًنا متواضًع ــة يف األردن تحس ــية والعام ــاة السياس ــرأة يف الحي ــاركة امل ــرزت مش ــد أح وق

االتفاقيــة، حيــث أعاقــت األمنــاط االجتامعيــة والثقافيــة الســائدة التقــدم لعــدم التقبــل التــام لتلــك التغيــريات. 

ولقــد تواجــدت املــرأة باســتمرار يف الــوزارة منــذ عــام 1993، وشــغلت املــرأة منصــب نائــب رئيــس الــوزراء، كــام 

ــاز القضــايئ. ــان والجه ــس األعي ــوزارات ويف مجل ــل املــرأة يف ال ازداد متثي

ــوي.  ــم األســايس والثان ــي التعلي ــني الجنســني يف معــدالت االلتحــاق مبرحلت ــر عــدم وجــود فجــوة ب ويجــدر الذك

ورغــم أنــه ال توجــد يف الترشيــع أحــكام متييزيــة تتعلــق بتوظيــف املــرأة، ظلــت مشــاركة املــرأة يف القــوة العاملــة 

النشــطة منخفضــة. وبلــغ األجــر الشــهري للمــرأة 85.7 % مــن أجــر الرجــل، وبلغــت نســبة البطالــة بــني النســاء 

ضعــف البطالــة بــني الرجــال تقريبًــا. وقــد وضــع مؤخــرًا حــد أدىن لألجــور ينتظــر أن تســتفيد منــه مبــارشة النســاء 

العامــالت يف القطــاع الخــاص. 

وهنــاك تغــري واضــح وإيجــايب فيــام يتعلــق بالقضــاء عــىل العنــف األرسي. ورغــم عــدم وجــود إحصائيــات دقيقــة 

بشــأن حــدوث العنــف األرسي، أدت أمنــاط العنــف املتزايــد إىل إنشــاء إدارة حاميــة األرسة يف مديريــة األمــن العــام 

ــة ومؤسســات  ــداء الجنــيس عــىل النســاء واألطفــال. وقــد قامــت املنظــامت غــري الحكومي ملعالجــة حــاالت االعت

املجتمــع املــدين بــدور رئيــيس يف الجهــود املبذولــة للقضــاء عــىل العنــف األرسي.

كــام أن قانــون األحــوال املدنيــة يؤكــد املســاواة بــني املــرأة والرجــل. وبالنســبة للعالقــات األرسيــة، يتمســك األردن 

ــد  ــا يف عق ــر رشوطه ــرأة يف تقري ــق امل ــىل ح ــص ع ــاك ن ــام هن ــن بين ــة اإلســالمية الســمحة، ولك ــادئ الرشيع مبب

الــزواج، نــادًرا مــا اســتخدم ذلــك الحكــم. وقــد بــدأت حمــالت، ال ســيام مــن جانــب املنظــامت غــري الحكوميــة، 

مــن أجــل زيــادة وعــي املــرأة بتلــك الحقــوق واســتخدامها لهــا. 
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إال أنــه رغــم االلتــزام الواضــح عــىل جميــع املســتويات بتنفيــذ االتفاقيــة، مــا زالــت هنــاك عقبــات تعــوق تنفيذهــا 

ــايل  ــة وبالت ــات الوطني ــارش عــىل األولوي ــر الواقــع الســيايس واالقتصــادي يف املنطقــة بشــكل مب بالكامــل. وقــد أث

ــة  ــينات املتعلق ــن التحس ــائدة م ــة الس ــة والثقافي ــوال االجتامعي ــر واألح ــد الفق ــد ح ــة. فق ــذ االتفاقي ــىل تنفي ع

باملــرأة يف مجــاالت مثــل العمــل واملشــاركة يف الحيــاة العامــة والوصــول إىل مواقــع صنــع القــرار. وباإلضافــة إىل 

ذلــك، أدى عــدم توفــر البيانــات املصّنفــة حســب الجنــس إىل زيــادة صعوبــة املتابعــة والتقييــم. ولكــن مــع توفــر 

اإلرادة السياســية للتغلــب عــىل تلــك العقبــات ووجــود األجهــزة الوطنيــة املعنيــة بالنهــوض بواقــع املــرأة، مبشــاركة 

الحكومــة وممثــيل املنظــامت غــري الحكوميــة عــىل الســواء، متــت إتاحــت وصــول آراء املــرأة عــىل مســتوى القاعــدة 

الشــعبية العريضــة إىل صنــاع القــرار، وســيجري تحقيــق املزيــد مــن االلتزامــات يف الســنوات القادمــة.

السرتاتيجية الوطنية للمرأة يف األردن13

ــة  ــة عــىل اإلســرتاتيجية الوطني ــا بالنهــوض بوضــع املــرأة يف األردن مــن خــالل املصادق جــددت الحكومــة التزامه

للمــرأة لألعــوام 2020 - 2025، التــي تــم إعدادهــا مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة مــن خــالل 

عمليــة تشــاركية واســعة النطــاق شــملت كافــة املحافظــات والجهات املعنيــة، واســتندت يف تطويرهــا إىل مرجعيات 

أساســية أولهــا الدســتور وجملــة مــن االتفاقيــات وااللتزامــات الدوليــة والوطنيــة املتعلقــة بحقــوق املــرأة.

خلفية عامة

ــود للنهــوض  ــة الجه ــه إىل مواصل ــة مــن خالل ــذي تســعى الحكوم ــة للمــرأة اإلطــار ال ــل االســرتاتيجية الوطني متث

بواقــع النســاء والفتيــات ومتكينهــن مــن املشــاركة الكاملــة والفاعلــة يف املجتمــع األردين، حيــث اقتضــت الحاجــة 

ــق  ــن تحقي ــات م ــق النســاء والفتي ــي تعي ــات الت ــد وتجــاوز الحواجــز والعقب ــج اســرتاتيجي لتحدي ــداد نه إىل إع

طموحاتهــن وإثبــات إمكاناتهــن والتمتــع بتكافــؤ الفــرص، وســتوّجه االســرتاتيجية أولويــات العمــل عــىل املســتوى 

الوطنــي وآليــة صياغــة السياســات واملوازنــات، ومنــذ عــام 1993 قــادت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة 

عمليــة إعــداد االســرتاتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن مــن أجــل دفــع عجلــة عمليــة متكــني املــرأة إىل األمــام.

منهجية تطوير اإلسرتاتيجية

تــم تحديــد االلتزامــات الوطنيــة والدوليــة والفجــوات والتحديــات، حيث متــت مراجعــة االســرتاتيجيات الوطنية - 

ــد  ــم تحدي ــام ت ــة، ك ــات واملعاهــدات الدولي ــني الجنســني ولالتفاقي ــروق ب ــا للف ــدى مراعاته ــىل م لالطــالع ع

االلتزامــات الحاليــة للحكومــة األردنيــة، واألهــداف الوطنيــة يف مختلــف املجــاالت، ومــؤرشات األداء الرئيســية 

ــة.  ــات واملــؤرشات املختلف ــة تضــم االلتزام ــرأة وأعــدت مصفوف ــني الجنســني ومتكــني امل يف مجــال املســاواة ب

ومتــت مراجعــة التقاريــر والدراســات ذات العالقــة، باإلضافــة إىل جمــع بيانــات حــول املــؤرشات املختلفــة مــن 

الجهــات املختصــة وتــم ترتيــب هــذه االلتزامــات واملــؤرشات يف مصفوفــة وإعــداد تقريــر يبــني واقــع الحــال.

ــية -  ــا األساس ــول القضاي ــات ح ــع املحافظ ــملت جمي ــعة ش ــة واس ــاورات وطني ــدت مش ــام 2019 ُعق ــالل ع خ

ــة  ــات الحكومي ــف املؤسس ــن مختل ــاركية م ــة تش ــود وطني ــن جه ــك ضم ــرتاتيجية وذل ــام لالس ــكل الع والهي

والوطنيــة والقطاعــات العســكرية واألمنيــة ومنظــامت املجتمــع املــدين املعنيــة، وبتوجيــه مــن رئاســة الــوزراء 

ــة لتمكــني املــرأة. ــة الوزاري ــإرشاف اللجن وب

13  للمزيد من املعلومات الرجاء االطالع عىل مرفق "وثيقة االسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف األردن )2020 – 2025("
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تــّم صياغــة نتائــج هــذه املشــاورات ضمــن مجموعــة مــن األولويــات الوطنيــة، ثــم عقــدت مشــاورات فنيــة - 

مــع خــراء وطنيــني حــول قضايــا متكــني املــرأة لتحديــد الهيــكل العــام لالســرتاتيجية واإلطــار املنطقــي.

تــم التحقــق مــن واملصادقــة عــىل مقــرتح اإلطــار املنطقــي مــن خــالل سلســلة مــن ورش العمــل واالجتامعــات - 

مــع كافــة املعنيــني وأصحــاب العالقــة عــىل املســتوى الوطنــي.

ُعقدت مشاورات مع الرشكاء الدوليني بشأن مقرتح اإلطار العام لالسرتاتيجية واإلطار املنطقي.- 

ووفــق ذلــك صاغــت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة املحتــوى العــام لالســرتاتيجية واإلطــار املنطقــي - 

وتــم عرضــه عــىل اللجنــة الفنيــة التابعــة للجنــة الوزاريــة لتمكــني املــرأة لغايــات املراجعــة الشــاملة وإبــداء 

الــرأي وتــّم مناقشــة كافــة املالحظــات وأخذهــا بعــني االعتبــار.

ــة -  ــودة الكامل ــول املس ــة ح ــاورات فني ــدت مش ــام 2020، ُعق ــن ع ــباط م ــاين وش ــون الث ــهري كان ــالل ش خ

ــدين  ــع امل ــك املجتم ــا يف ذل ــات، مب ــف املحافظ ــني يف مختل ــة واملعني ــاب العالق ــة أصح ــع كاف ــرتاتيجية م لالس

ــة  ــس األم ــع مجل ــاورات م ــت مش ــام أجري ــال، ك ــذا املج ــن ه ــراء ضم ــان والخ ــوق اإلنس ــطني يف حق والناش

ــدويل. ــك ال ــكوا والبن ــرأة واإلس ــدة للم ــم املتح ــة األم ــاص وهيئ ــاع الخ ــواب والقط ــان والن ــقيه األعي بش

ــة -  ــة للجن ــة التابع ــة الفني ــل اللجن ــن قب ــا م ــة عليه ــرتاتيجية واملوافق ــة لالس ــودة النهائي ــة املس ــت مراجع مت

ــباط 2020.  ــرأة يف ش ــني امل ــة لتمك الوزاري

أقر مجلس الوزراء االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة يف األردن 2020 - 2025، يف الثامن من آذار 2020. - 

املحتويات الرئيسية لالسرتاتيجية

تضمنت وثيقة االسرتاتيجية الرئيسية قامئة محتويات شملت ما ييل:

واقــع وأولويــات املــرأة يف األردن مــع الرتكيــز بشــكل خــاص عــىل البيئــة التمكينيــة والتــي تشــمل الترشيعــات - 

واألطــر املؤسســية والســياق الثقــايف االجتامعــي.

موجــز عــن واقــع املــرأة يف مجــاالت التمكــني والحاميــة مبــا يف ذلــك: التحصيــل العلمــي، التمكــني االقتصــادي، - 

املشــاركة السياســية والقيــادة، الصحــة، والعنــف املبنــي عــىل النــوع االجتامعــي.

 تســتند االســرتاتيجية إىل »نظريــة التغيــري« التــي تحــدد كيــف ســتؤدي التدخــالت املوصوفــة يف االســرتاتيجية  -

إىل التغيــري املنشــود يف األردن، وصــواًل إىل األثــر الطويــل األمــد الــذي يتجســد برؤيــة االســرتاتيجية يف: »مجتمــع 

خــاٍل مــن التمييــز والعنــف املبنــي عــىل الجنــس؛ تتمتــع فيــه النســاء والفتيــات بالحقــوق اإلنســانية الكاملــة 

والفــرص املتســاوية لتحقيــق التنميــة الشــاملة واملســتدامة«.

تتضمن أربعة أهداف اسرتاتيجية: - 

ــاركة . 1 ــية للمش ــة والسياس ــانية واالقتصادي ــن اإلنس ــول إىل حقوقه ــىل الوص ــادرات ع ــات ق ــاء والفتي النس

ــس. ــاس الجن ــىل أس ــم ع ــز القائ ــن التميي ــاٍل م ــع خ ــة يف مجتم ــادة بحري والقي

النساء والفتيات يتمتعن بحياة خالية من كافة أشكال العنف القائم عىل أساس الجنس.. 2

األعراف واالتجاهات واألدوار االجتامعية اإليجابية تدعم املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.. 3

املؤسســات تنفــذ وتضمــن اســتدامة سياســات وهيــاكل وخدمــات تدعــم العدالــة واملســاواة بــني الجنســني . 4

ومتكــني املــرأة ومبــا يســتجيب لاللتزامــات الوطنيــة والدوليــة.

يعتمــد نجــاح االســرتاتيجية عــىل أربعــة عوامــل: بنــاء رشاكات فّعالــة، تحديــد األدوار، املتابعــة والتقييــم، توفــري - 

املوارد.
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املحور الثاين: تطوير األداء املؤسيس من منظور النوع الجتامعي

عرض األهداف التعليمية 

ــة  ــيس يف وزارة التنمي ــر األداء املؤس ــة تطوي ــاء لجن ــد أعض ــو تزوي ــي ه ــوم التدريب ــذا الي ــن ه ــام م ــدف الع اله

االجتامعيــة املهــارات األساســية لــي يتمكنــوا مــن املشــاركة يف تطويــر القــدرات املؤسســية للــوزارة وإعــداد خطــط 

العمــل بصــورة تشــاركية مــع املديريــات املعنيــة وأخــذ مبــادئ دمــج النــوع االجتامعــي بعــني االعتبــار. 

عرض األهداف التعليمية

أهداف الجلسةعنوان الجلسةرقم الجلسة

مقدمة عامةاألوىل
)التوقعات والقواعد األساسية( 

التعــرف عــىل املــدرب/ ة واملتدربــني واملتدربــات 	 
وتوقعاتهــم الرئيســية ملخرجــات التدريــب.

اليــوم 	  لســري  األساســية  القواعــد  ألهــم  عــرض 
لتدريبــي. ا

التطويــر املؤســيس مــن منظــور الثانية
النــوع االجتامعــي

تحديد مفهوم التطوير املؤسيس.	 
وبنــاء 	  املؤســيس  التطويــر  بــني  الفــرق  توضيــح 

القــدرات.
إكتشــاف أهــم العقبــات التــي تواجــه عمليــة دمــج 	 

النــوع االجتامعــي مــن منظــور مؤســيس.

املؤســيس الثالثة التطويــر  ركائــز 
والتخطيــط االســرتاتيجي يف وزارة 

االجتامعيــة التنميــة 

التعــرف عــىل أهــم الركائــز التــي ســيتم مــن خاللهــا 	 
تحقيــق التطويــر املؤســيس واســتدامة جهــود لجنــة 

التطويــر املؤســيس.

ــادئ التخطيــط االســرتاتيجي يف الرابعة مب
ــة ــة االجتامعي وزارة التنمي

االســرتاتيجي 	  التخطيــط  عمليــة  أســس  توضيــح 
أســاليب  إىل  باإلضافــة  أهميتــه  عــىل  والتعــرف 

االســرتاتيجية. الخــط  إعــداد  وطــرق 

الجلسة األوىل: مقدمة عامة

مقدمة وعرض للقواعد األساسية 

عرض ألهم القواعد األساسية لسري اليوم التدريبي.	 الهدف
عرض أهداف اليوم التدريبي.	 
التعــرف عــىل املــدرب/ ة واملتدربــني واملتدربــات وتوقعاتهــم الرئيســية ملخرجــات 	 

التدريــب.

10 دقائقاملدة الزمنية
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الجلسة الثانية: التطوير املؤسيس من منظور النوع الجتامعي

نشاط رقم )1(: شجرة تحليل املشكالت

تحديد مفهوم التطوير املؤسيس.	 الهدف
توضيح الفرق بني التطوير املؤسيس وبناء القدرات.	 
ــور 	  ــن منظ ــي م ــوع االجتامع ــج الن ــة دم ــه عملي ــي تواج ــات الت ــم العقب ــاف أه إكتش

ــيس. مؤس

50 دقيقةاملدة الزمنية

أوراق ملونة، لوح قالب.املواد املطلوبة

خطــوة )1(: يتــم توزيــع املتدربــني واملتدربــات ضمــن مجموعــات، بحيــث يكــون لــدى كل خطوات التمرين
ــل املشــكالت وتحصــل كل مجموعــة عــىل  ــه شــجرة تحلي ــالب ترســم علي ــوح ق ــة ل مجموع
مجموعــة أوراق ملونــة )لونــني: لــون ميثــل مســببات املشــكلة، ولــون ميثــل النتائــج املنبثقــة 

عــن املشــكلة(. 

خطــوة )2(: يطلــب املــدرب/ ة مــن كل مجموعــة تحديــد املشــكلة األساســية التــي تواجــه 
ــل  ــجرة تحلي ــم ش ــام برس ــم القي ــم. ث ــة نظره ــن وجه ــي م ــوع االجتامع ــج الن ــة دم عملي
املشــكالت ومــن ثــم إجــراء نقــاش حــول أهــم املســببات وأهــم النتائــج املرتتبــة عــىل ذلــك 

ــوح.  ــا عــىل الل ــون وإلصاقه ــورق املل ــا عــىل ال وكتابته

خطــوة )3(: بعــد إنتهــاء األفــراد مــن النقــاش يطلــب املــدرب/ ة مــن كل مجموعــة عــرض مــا 
توصلــت إليــه. 

خطــوة )4(: بعــد االنتهــاء مــن عــرض عمــل املجموعــات، يتــم فتــح بــاب النقــاش لتبويــب 
وتوحيــد التحديــات بــني املجموعــات ووضعهــا ضمــن مفاهيــم مؤسســية.

الهدف الرئييس لدمج النوع الجتامعي عىل املستوى املؤسيس

يهــدف دمــج النــوع االجتامعــي عــىل املســتوى املؤســيس إىل تطويــر ثقافــة مؤسســية ومامرســات إدارة مراعيــة 

للنــوع االجتامعــي داخــل الــوزارة.

ما هو التطوير املؤسيس؟

تســعى عمليــة تطويــر القــدرات املؤّسســية إىل إيجــاد البيئــة املؤّسســية املالمئــة والتــي تســهم يف متكــني الكــوادر 

العاملــة مــن تنفيــذ مهامهــم بكفــاءة وفعاليــة، مــن خــالل رفــع الكفــاءات واملهــارات والقيــام بتطويــر اإلجــراءات 

لضــامن اســتدامة عمليــة التطويــر. باإلضافــة إىل إيجــاد تــوازن بــني تحســني مســتوى املهــارات للكــوادر العاملــة، 

مــات املاديــة »املقوِّمــات امللموســة«،  باعتبارهــا »املقوِّمــات غــري امللموســة«، وبــني تحســني كفــاءة ومالءمــة املقوِّ

ــراءات.  ــات واإلج ــل السياس ــب، ودلي ــج التدري ــة وبرام ــط التنفيذي ــرتاتيجية والخط ــط االس ــك: الخط ــمل ذل ويش

وتعتــر عمليــة التطويــر املؤّســيس نهــج لبنــاء القــدرات التنظيميــة لــذا ال بــد مــن أن تكــون قيــادة هــذه العمليــة 

واإلرشاف عليهــا منبثقــة مــن داخــل املؤسســة ذاتهــا.
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أمثلة عىل محاور التطوير املؤسيس

االسرتاتيجية املؤسسية وطريقة إعدادها وتنفيذها.. 1

آليات وضع الرؤية والرسالة. . 2

متكني القيادة واإلحالل والتعاقب. . 3

السياسات واإلجراءات.. 4

ربط األوصاف الوظيفية بقياس األداء.. 5

املتابعة والتقييم املؤسيس.. 6

ما الفرق بني بناء القدرات والتطوير املؤسيس؟

بناء القدرات

يشــمل تحســني وتطويــر أداء موظفــي وموظفــات املؤسســة مــن الناحيــة اإلداريــة واملهنيــة والفنيــة مبــا يتوافــق 

مــع تحقيــق غاياتهــا، بوســائل مــن شــأنها رفــع األداء يف عمليــات وضــع السياســات والتخطيــط والتنفيــذ بكفــاءة 

وبشــكل يؤثــر بإيجابيــة عــىل املجتمــع التــي تعمــل مــن خاللــه.

التطوير املؤسيس

يتمحــور حــول قــدرة املؤسســة عــىل القيــام باملهــام بفعاليــة وكفــاءة بصــورة مســتدامة وشــاملة مــن خــالل اتبــاع 

عمليــة متواصلــة مــن تقييــم األداء والتحســني عــىل مســتوى األفــراد والرامــج والخطــط واإلجــراءات كافــة.

الجلسة الثالثة: ركائز التطوير املؤسيس يف وزارة التنمية الجتامعية

التعــرف عــىل أهــم الركائــز التــي ســيتم مــن خاللهــا تحقيــق التطويــر املؤســيس لدمــج الهدف

النــوع االجتامعــي واســتدامة جهــود لجنــة التطويــر املؤســيس.

60 دقيقةاملدة الزمنية

عرض تقدميياملواد املطلوبة

الدليل اإلرشادي إلدارة املعرفة	 ملحقات

الدليل التنظيمي واإلجرايئ للوحدات التنظيمية املعنية بتطوير األداء املؤسيس	 

الرشوط املرجعية لفريق تطوير األداء املؤسيس لدمج النوع االجتامعي	 

خطة عمل لجنة تطوير األداء املؤسيس لدمج النوع االجتامعي 2019 - 2020	 
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ركائز التطوير املؤسيس لدمج النوع الجتامعي يف وزارة التنمية الجتامعية

هناك أربعة محاور لتفعيل عمل لجنة تطوير األداء املؤسيس يف الوزارة وهي:

املحــور األول: تحديــد أهــداف ومهــام واضحــة للجنة الخاصــة بتطوير األداء املؤســيس من منظور النــوع االجتامعي.

املحور الثاين: وضع إطار عام إلجراءات وآليات العمل التي تضمن نجاح هذه اللجنة.

املحور الثالث: البنية التنظيمية للجنة املعنية بتطوير األداء املؤسيس لدمج النوع االجتامعي.

املحور الرابع: املوارد واملتطلبات املختلفة الالزمة لتعزيز دور اللجنة. 

املحور األول: أهداف ومهام لجنة تطوير األداء املؤسيس لدمج النوع الجتامعي

التخطيــط االســرتاتيجي: وضــع االقرتاحــات والتوصيــات الالزمــة لتطويــر الخطــة اإلســرتاتيجية وخطــط العمــل 	 

التنفيذيــة.

ــدات 	  ــاس أداء الوح ــها قي ــىل أساس ــم ع ــي يت ــؤرشات األداء الت ــات وم ــري وآلي ــع املعاي ــم: وض ــة والتقيي املتابع

ــة. التنظيمي

التطوير اإلداري والتنظيمي: مراجعة وتحديث وصف املهام الرئيسية للوحدات التنظيمية بشكل دوري.	 

تطويــر الخدمــات والعمليــات: مراجعــة فعاليــة أداء العمليــات املطبقــة واقــرتاح ســبل تطويرهــا بالتنســيق مــع 	 

كافــة الجهــات املعنيــة.

املحور الثاين: اإلطار العام إلجراءات وآليات العمل التي تضمن نجاح هذه اللجنة

ــات 	  ــداف واألولوي ــد األه ــة وتحدي ــل املحيط ــروف العم ــة ظ ــا، ودراس ــة ومراجعته ــات املطلوب ــع البيان تجمي

ــوزارة. ــل ال ــة بعم ــادرات ذات العالق ــية واملب املؤسس

مشــاركة املديريــات يف إعــداد الصياغــة األوليــة للخطــة االســرتاتيجية والخطــط التنفيذيــة بحيــث تكــون مراعيــة 	 

للنــوع االجتامعــي ومناقشــتها مــع اإلدارة العليــا.

تعزيز الشفافية. 	 

نرش التوعية واملعرفة.	 

االستدامة )ارتباط املهام باملسمى الوظيفي(.	 

املحور الثالث: البنية التنظيمية للجنة املعنية بتطوير األداء املؤسيس

بالرغــم مــن أن لــكل مديريــة خصوصيتهــا وطبيعتهــا، إال أنــه ميكــن التوصــل إىل بنيــة تنظيميــة مناســبة للجنــة 

ــدد إذا  ــاء ج ــة أعض ــة إضاف ــع إمكاني ــوزارة، م ــات يف ال ــة املديري ــني لكاف ــا ممثل ــيس ألن أعضائه ــر املؤس التطوي

اقتضــت الحاجــة. باإلضافــة إىل التأكيــد عــىل أن كافــة العمليــات واألنشــطة ســتتم بطريقــة تشــاركية بــني اللجنــة 

ــات. ــف املديري ومختل

املحور الرابع: املوارد واملتطلبات املختلفة الالزمة لتعزيز دور اللجنة

لضــامن قيــام اللجنــة املعنيــة بتطويــر األداء املؤســيس مبهامهــا بكفــاءة وفاعليــة، فإنــه ال بــد مــن توفــر املــوارد 

ــث العــدد واملؤهــالت  ــك مــن حي ــا، وذل ــام املناطــة به ــي تتناســب وطبيعــة امله ــة الت ــة واملدرب ــة املؤهل البرشي
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ــة. ــة والخــرات العملي العلمي

وبالرغــم مــن أن املــوارد البرشيــة املؤهلــة هــي العامــل الرئيــيس لنجــاح اللجنــة، إال أن هنــاك مــوارد ومتطلبــات 

أخــرى تســهم بشــكل كبــري يف نجــاح العمــل وتعظيــم االســتفادة مــن وجودهــا، وميكــن تلخيــص أبرزهــا مبــا يــيل:

متطلبات تنظيمية: مناذج، دليل إجراءات.أ. 

دعم اإلدارة العليا.ب. 

ظروف وبيئة العمل.ج. 

داملعدات واألجهزة.د. 

متطلبات تدريبية ومعرفية.	. 

الجلسة الرابعة: مبادئ التخطيط السرتاتيجي يف وزارة التنمية الجتامعية

توضيــح أســس عمليــة التخطيــط االســرتاتيجي والتعــرف عــىل أهميتــه باإلضافــة إىل أســاليب الهدف
وطــرق إعــداد الخطــة االســرتاتيجية.

90 دقيقةاملدة الزمنية

عرض تقدميياملواد املطلوبة

الخطة االسرتاتيجية لوزارة التنمية االجتامعية 2017 – 2021ملحقات

التخطيط السرتاتيجي

يعتــر التخطيــط االســرتاتيجي عمليــة منظمــة التخــاذ القــرارات، وتســتهدف الرتكيــز عــىل القضايــا الهامــة وكيفيــة 

ــات،  ــد األولوي ــه تحدي ــم في ــر، يت ــا للتطوي ــر التخطيــط اإلســرتاتيجي إطــاًرا عاًم ــا، ويوف مواجهتهــا والتعامــل معه

وتحديــد القــرارات الســليمة وتخصيــص املــوارد بغــرض تحقيــق األهــداف املحــددة مســبًقا، ومســاعدة املنظــامت 

واملؤسســات عــىل تحقيــق أداء أفضــل. 

ــا وضــع تصــّور لتوجــه املنظمــة أو  ــم مــن خالله ــة هامــة، حيــث يت ــط االســرتاتيجي عملي ــة التخطي وتعــّد عملي

املؤسســة املســتقبيل وتحديــد أولوياتهــا خــالل فــرتة تــرتاوح يف العــادة بــني 3 إىل 5 ســنوات. ويجيــب التخطيــط 

اإلســرتاتيجي عــىل التســاؤالت التاليــة: أيــن نحــن اآلن )الوضــع الحــايل(؟ كيــف ســنحقق ذلــك )املــوارد املتاحــة(؟ 

أيــن نريــد أن نكــون أو إىل أيــن نريــد أن نصــل )الوضــع األمثــل(؟

أهم مبادئ التميز يف التخطيط اإلسرتاتيجي وفًقا لإلطار العام للتميز للمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة

صياغة اإلسرتاتيجية بناًء عىل فهم البيئة الخارجية واحتياجات وتوقعات جميع املعنيني يف املؤسسة. . 1

صياغة اإلسرتاتيجية بناًء عىل فهم األداء الداخيل وإمكانيات املؤسسة. . 2

تطوير اإلسرتاتيجية ومراجعتها وتحديثها مع السياسات الداعمة لها. . 3

تعميم وتطبيق ومتابعة أداء اإلسرتاتيجية والسياسات الداعمة لها.. 4
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مرجعيات التخطيط اإلسرتاتيجي يف القطاع العام

تستمد مؤسسات القطاع العام قيمها ومبادئها من مجموعة الثوابت الوطنية التي نص عليها الدستور.	 

تعمل اإلدارة العامة عىل تنفيذ السياسات التي تضعها الحكومة تنفيًذا للرؤى امللكية السامية.	 

تخضــع اعــامل االدارة العامــة لرقابــة مجلــس النــواب وتنفــذ عملهــا غالبًــا مــن خــالل الترشيعــات التــي تضعهــا 	 

ــلطة الترشيعية. الس

مربرات التخطيط اإلسرتاتيجي

يــزود املؤسســة باملعلومــات الروريــة حــول مــا الــذي تســعى لتحقيقــه، ويــزود القيــادة بأســلوب ومالمــح 	 

التفكــري.

يساعد املؤسسة عىل توقع التغريات يف البيئة املحيطة بها وكيفية التأقلم معها.	 

يســاعد املؤسســة عــىل تخصيــص أو توزيــع املواراملتاحــة وتحديــد طــرق اســتخدامها وتعزيــز وعــي وحساســية 	 

املــدراء للتغيــري والتهديــدات والفــرص املحيطــة.

يقدم املنطق السليم يف تقييم املوازنات املقرتحة.	 

ينظم التسلسل يف الجهود التخطيطية عر املستويات اإلدارية املختلفة.	 

يقدم صورة واضحة للمؤسسة أمام أصحاب املصالح املختلفة، وتحديد املخاطر التي قد تواجهها.	 

مراحل التخطيط اإلسرتاتيجي

الخطوات األساسيةاملرحلة

تشكيل فريق العمل. 	 التحضري إلعداد اإلسرتاتيجية. 1
تحديد وتصنيف أصحاب العالقة/ الرشكاء.	 
إعداد خطة عمل تطوير اإلسرتاتيجية.	 

مراجعة الخطط. 	 جمع وتحليل املعلومات. 2
إجراء التحليل.	 
إرشاك أصحاب العالقة يف التحليل. 	 
تحليل النتائج.	 

عنــارص الخطــة اإلســرتاتيجية: الرؤيــة، الرســالة، القيــم الجوهريــة، 	 إعداد الخطة اإلسرتاتيجية. 3
ــرتاتجية. واألهداف اإلس

إرشاك أصحاب العالقة. 	 

إعداد الخطط التنفيذية بطريقة تشاركية.	 إعداد الخطط التنفيذية. 4
إرشاك أصحاب العالقة. 	 
إدارة املخاطر. 	 

تحديد ما املطلوب قياسه.	 املتابعة والتقييم للتخطيط اإلسرتاتيجي. 5
وضع معايري لألداء لكل ما هو مطلوب قياسه.	 
قياس األداء الفعيل.	 
مقارنة األداء الفعيل باملعايري املوضوعة.	 
اتخاذ اإلجراءات املناسبة.	 
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املحــور الثالــث: أمثلــة عمليــة لدمــج النــوع الجتامعــي لتحقيــق تطويــر 

ــة ــة الجتامعي مؤســيس يف وزارة التنمي

عرض األهداف التعليمية 

ــة  ــيس يف وزارة التنمي ــر األداء املؤس ــة تطوي ــاء لجن ــد أعض ــو تزوي ــي ه ــوم التدريب ــذا الي ــن ه ــام م ــدف الع اله

االجتامعيــة املهــارات األساســية ليتمكنــوا مــن دعــم آليــة الدمــج الفعــال للنــوع االجتامعــي يف كافــة اإلجــراءات 

ــة اتصــال ومرجــع  ــه/ا جه ــر املؤســيس بأن ــق التطوي ــن فري ــة ضم ــر كل موظــف وموظف ــث يعت واألنشــطة، حي

ــة  ــا املتعلق ــي للقضاي ــع الوع ــرات ورف ــادل الخ ــاعدة يف تب ــف باملس ــمه/ا ويكلف/تكل ــه/ا أو قس ــل مديريت داخ

ــي. ــوع االجتامع بالن

عرض األهداف التعليمية

أهداف الجلسةعنوان الجلسةرقم الجلسة

مقدمة عامةاألوىل
)التوقعات والقواعد األساسية( 

واملتدربــني 	  ة  املــدرب/  عــىل  التعــرف 
الرئيســية  وتوقعاتهــم  واملتدربــات 

التدريــب. ملخرجــات 
عــرض ألهــم القواعــد األساســية لســري 	 

اليــوم التدريبــي.

النــوع الثانية دمــج  سياســة  أســس  وضــع 
االجتامعــي يف وزارة التنميــة االجتامعيــة

ــوع 	  ــج الن ــراءات دم ــات وإج ــح آلي توضي
املديريــات  مختلــف  يف  االجتامعــي 
والخطــط مــن خــالل عــرض أمثلــة عملية، 
حيــث ســيقوم املشــاركني واملشــاركات 
النــوع  دمــج  سياســة  أســس  بوضــع 
االجتامعيــة. التنميــة  وزارة  يف  االجتامعــي 

النــوع الثالثة دمــج  لسياســة  العــام  اإلطــار 
االجتامعــي يف وزارة التنميــة االجتامعيــة

ــن وضــع 	  ــات م ــني واملتدرب ــن املتدرب متك
أســس سياســة دمــج النــوع االجتامعــي يف 

وزارة التنميــة االجتامعيــة.

الجلسة األوىل: مقدمة عامة

مقدمة وعرض للقواعد األساسية 

عرض ألهم القواعد األساسية لسري اليوم التدريبي.	 الهدف
عرض أهداف اليوم التدريبي.	 
التعرف عىل املدرب/ ة واملتدربني وتوقعاتهم الرئيسية ملخرجات التدريب.	 

10 دقائقاملدة الزمنية
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الجلسة الثانية: وضع أسس سياسة دمج النوع الجتامعي يف وزارة التنمية الجتامعية

نشاط رقم )1(: أمثلة عملية لدمج النوع الجتامعي لتحقيق تطوير مؤسيس يف وزارة التنمية الجتامعية

ــن الهدف ــات والخطــط م ــف املديري ــي يف مختل ــوع االجتامع ــج الن ــات وإجــراءات دم ــح آلي توضي
ــة. ــة عملي خــالل عــرض أمثل

60 دقيقة املدة الزمنية

وثائق تشري إىل النوع االجتامعي من الوزارة، لوح قالب، أقالم تخطيط ملونة.املواد املطلوبة

ــار أي خطوات التمرين ــيس إحض ــة للتطويــر املؤس ــات يف أول جلس ــني واملتدرب ــب مــن املتدرب ــيتم الطل س
وثيقــة، سياســة، خطــة عمــل، إجــراء، تتضمــن مــا يشــري إىل النــوع االجتامعــي ملناقشــتها يف 

هــذه الجلســة.

منوذج تطوير وإعداد السياسات واإلجراءات	 ملحقات
السياسة الحكومية إلدماج النوع االجتامعي 	 
ــة 	  ــرأة – وزارة التنمي ــني امل ــني ومتك ــني الجنس ــاواة ب ــز املس ــة لتعزي ــة القطاعي السياس

االجتامعيــة

عملية دمج قضايا النوع الجتامعي يف الخطط والسياسات

ــا النــوع االجتامعــي يف الخطــط والسياســات تكامليــة تقــع مســؤوليتها عــىل الجميــع،  تعتــر عمليــة دمــج قضاي

ويتــم مبوجبهــا التحليــل مــن منظــور النــوع االجتامعــي ألثــر تلــك السياســات عــىل الرجــل واملــرأة. ويعــود ذلــك 

إىل وجــود فــوارق يف االحتياجــات بــني الجنســني تســتدعي إنشــاء آليــات واتخــاذ إجــراءات تأخــذ تلــك الفــوارق 

بعــني االعتبــار، وذلــك للحــد مــن التمييــز ضــد املــرأة وتحقيــق العدالــة واملســاواة. ولتســهيل عمليــة دمــج قضايــا 

النــوع االجتامعــي يف السياســات والرامــج يف اإلدارات العامــة، يجــب إيــالء اهتــامم كبــري لهيــكل املؤسســة وثقافتهــا 

ــا وتحليلهــا أساســية  وسياســاتها وخططهــا وبرامجهــا واإلجــراءات املتبعــة فيهــا. وتُعتــر دراســة كل هــذه القضاي

يف عمليــة الدمــج، كــام أن جمــع البيانــات املعمقــة حولهــا يســاعد عــىل التعــرف عــىل واقــع الــوزارة مــن منظــور 

النــوع االجتامعــي، وعــىل الخــروج مبقرتحــات تغنــي بهــا خطــة عمــل دمــج النــوع االجتامعــي.

وتهــدف عمليــة دمــج النــوع االجتامعــي إىل تعزيــز اســتفادة كل مــن املــرأة والرجــل مــن الفــرص املتاحــة والوصول 

إىل املــوارد والعمــل ومراكــز اتخــاذ القــرار، وإىل تقديــم خدمــات أفضــل إىل مختلــف الفئــات املســتهدفة، وتحقيــق 

العدالــة يف توزيــع املــوارد، ورفــع إنتاجيــة العاملــني والعامــالت، وتحســني القــدرة عــىل تحقيــق أهــداف الــوزارة 

وخططهــا االســرتاتيجية وتعزيــز كفاءتهــا.

 وال شــك يف أن عمليــة دمــج النــوع االجتامعــي يف السياســات والرامــج واألنشــطة هــي عمليــة مســتمرة تشــارك 

فيهــا كافــة املــوارد البرشيــة يف الــوزارة. وتحتــاج تلــك العمليــة إىل إجــراءات مطولــة تســتهدف السياســات التــي 

ــا وآراءهــم/ن حــول  ــني والعامــالت فيه ــراد العامل ــري اتجاهــات األف ــب تغي ــد يتطل ــوزارة، مــام ق تحكــم عمــل ال

آليــات اختيــار وتنفيــذ الرامــج وإجــراءات تنفيذهــا.
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يعتــر وجــود قســم خــاص بالنــوع االجتامعــي يف وزارة التنميــة االجتامعيــة، أداة فاعلــة لدمــج النــوع االجتامعــي 

يف الخطــط والرامــج؛ والقيــام بعمليــة املتابعــة والتقييــم املســتمرين. غــري أن القســم يحتــاج إىل الدعــم وإىل آليــات 

للعمــل والتعــاون مــع جميــع املديريــات والوحــدات يف الــوزارة، فعمليــة دمــج النــوع االجتامعــي هــي مســؤولية 

تقــع عــىل عاتــق الجميــع، وال تجــري مبنــأى عــن اإلدارات األخــرى. 

بعض التطبيقات العملية حول إدماج النوع الجتامعي يف الخطط والربامج14:

االهتــامم بتشــجيع مشــاركة املــرأة والرجــل مًعــا يف تصميــم وتنفيــذ األنشــطة املختلفــة للــوزارة، ولتحقيــق ذلــك 

يجــب اســتطالع آراء املــرأة - خاصــة يف املجموعــات املســتهدفة - يف تلــك األنشــطة منــذ مرحلــة التخطيــط للرامــج 

بحيــث تكــون قامئــة عــىل فهــم االحتياجــات مــن منظــور النــوع االجتامعــي.

ــب  ــني أو يف التدري ــواء يف التعي ــي، س ــوع االجتامع ــي الن ــوزارة تراع ــل ال ــة داخ ــف متوازن ــة توظي ــق سياس تطبي

ــادة  ــز عــىل زي ــام يجــب الرتكي ــة أو التطــوع، ك ــة أو اإلداري ــع الفني ــني والعامــالت ســواًء يف املواق املوجــه للعامل

ــان. ــيدات يف اللج ــة الس عضوي

إتاحــة الفرصــة لتبــادل مواقــع صنــع القــرار وتوزيــع املســؤوليات بــني الرجــال والنســاء، وذلــك حتــى يتــم ضــامن 

مشــاركة الجنســني يف املواقــع املحوريــة ويف اللجــان الفرعيــة املختلفــة.

التخطيــط إلتاحــة الفــرص املتســاوية لــكل مــن الرجــال والنســاء للوصــول إىل املــوارد املختلفــة واالســتفادة منهــا 

ــة  ــن املشــاركة يف عملي ــل الرجــل م ــرأة مث ــى تتمكــن امل ــك حت ــة املســتويات، وذل ــارات عــىل كاف ــة امله يف تنمي

ــق  ــة وتطبي ــف القيادي ــات يف الوظائ ــق أســس واضحــة يف التعيين ــن خــالل تطبي ــك م ــق ذل ــرار. وتحق ــع الق صن

سياســة توظيــف متوازنــة تتصــف بالشــفافية وتكافــؤ الفــرص لــكال الجنســني وتتيــح فرًصــا متســاوية لــكل مــن 

الرجــال والنســاء للوصــول إىل املــوارد املختلفــة، بحيــث تطبــق املامرســات بشــكل عــادل ومنصــف ومــن غــري متييــز 

ــة. ومفاضل

توفــري معلومــات دقيقــة وكافيــة ومصنفــة حســب النــوع االجتامعــي، حيــث يجب عــىل املديريــة املعنيــة يف الوزارة 

القيــام بعمــل تصنيــف إحصــايئ عــن جميــع مســتويات األداء، وأن يراعــي هــذا التصنيــف التقســيم بحســب النــوع 

االجتامعــي، وذلــك حتــى ميكــن التعــرف عــىل مــدى وصــول األفــراد إىل املــوارد والخدمــات املتاحــة. وذلــك مــن 

خــالل القيــام بإجــراء مســوحات ســنوية للمــرأة العاملــة يف مختلــف القطاعــات وتحديــد املواقــع القياديــة فيهــا 

ونســبة إشــغال املــرأة لتلــك املواقــع لتبيــان مــدى التطــور يف تبــوء املــرأة لتلــك املواقــع ومــا هــي التخصصــات 

ــق  ــي تتعل ــات واملعلومــات واإلحصــاءات الت ــة البيان ــة تتضمــن كاف ــاء قاعــدة معلوماتي ــا. أي بن ــز فيه ــي ترتك الت

بالنســاء العامــالت ومواقعهــن والرتكيــز بشــكل خــاص عــىل إبــراز دور النســاء القياديــات.

ــوزارة املقدمــة بحيــث يضمــن  ــوع االجتامعــي لرامــج وأنشــطة ال ــم مــن منظــور الن عمــل نظــام متابعــة وتقيي

ــوع االجتامعــي.  ــة بالن رصــد املتغــريات ذات العالق

14  الدليل اإلرشادي إلدماج النوع االجتامعي يف سياسات وأنشطة املنظامت غري الحكومية، املؤسسة األمريكية للتنمية 
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تشــجيع بنــاء وتكويــن شــبكات لخلــق عالقــات تعــاون بــني وحــدة النــوع االجتامعــي واملؤسســات العاملــة مــع 

املــرأة لضــامن تبــادل املعلومــات والخــرات واالطــالع عــىل مــا هــو جديــد يف قضايــا املــرأة. 

أسئلة للنقاش:

ما هي فرص املرأة يف املشاركة يف التطبيقات الواردة أعاله ضمن املهام املوكلة لها يف الوزارة؟ 	 

ما التحديات أو الصعوبات التي قد تعيق مشاركة املرأة يف هذه التطبيقات؟	 

ما االحتياجات الالزمة ملشاركة املرأة يف هذه التطبيقات داخل الوزارة؟	 

الجلسة الثالثة: اإلطار العام لسياسة دمج النوع الجتامعي يف وزارة التنمية الجتامعية

نشاط رقم )2(: وضع أسس سياسة النوع الجتامعي يف وزارة التنمية الجتامعية

التمكن من وضع أسس سياسة دمج النوع االجتامعي يف وزارة التنمية االجتامعية.الهدف

60 دقيقة املدة الزمنية

أوراق بيضاء، أقالم حر، أقالم تخطيط ملونة، لوح قالب.املواد املطلوبة

بعــد اســتعراض القســم اإلجــرايئ للسياســات ســيتعلم املتدربــني واملتدربــات آليــة 	 خطوات التمرين

وضــع أســس سياســة النــوع االجتامعــي يف الــوزارة ضمــن مجموعــات. 

ــام للسياســة باإلضافــة إىل 5-7 أســس 	  ســتقوم كل مجموعــة بوضــع اإلطــار الع

ــدرب/ ة. ــن امل ــه م ــة بتوجي ــية يف السياس رئيس

األخذ بعني االعتبار ما ورد يف السياسة الحكومية إلدماج النوع االجتامعي.	 

سياسة دمج النوع الجتامعي

الغــرض مــن سياســة دمــج النــوع االجتامعــي هــو وضــع رؤيــة واضحــة وااللتــزام بتوجيــه عمليــة دمــج النــوع 

االجتامعــي ومتكــني املــرأة للتأثــري عــىل السياســات واإلجــراءات واملامرســات التــي مــن شــأنها التعجيــل بتحقيــق 

ــة. ــة االجتامعي ــة بــني الجنســني يف وزارة التنمي املســاواة يف الحصــول عــىل الفــرص والعدال

ســوف متنــح السياســة رؤيــة واضحــة للــوزراة حــول آليــة دمــج النــوع االجتامعــي يف عملياتهــا، وتحــدد مجــاالت 

العمــل ذات األولويــة عــىل املســتوى املؤســيس مــن حيــث التخطيــط وتخصيــص املــوارد وتنفيــذ برامــج التنميــة مبــا 

يتوافــق مــع تعزيــز املســاواة يف الحصــول عــىل الفــرص والعدالــة بــني الجنســني. 

باإلضافــة إىل ذلــك، تأخــذ السياســة يف االعتبــار أولويــات وتطلعــات الحكومــة األردنيــة كونهــا تتــامىش مــع األهداف 

ــة  ــا والخط ــق عنه ــوي املنبث ــذي التنم ــج التنفي ــة األردن 2025 والرنام ــتدامة 2030، ورؤي ــة املس ــة للتنمي العاملي

الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان. 
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ــري املامرســات  ــك تغي ــز املســاواة يف الحصــول عــىل الفــرص مبــا يف ذل ــة لتعزي ــري الروري ــا تحــدد التداب كــام أنه

ــيل: ــا ي ــي م ــوع االجتامع ــج الن ــك، تشــمل مجــاالت العمــل ضمــن سياســة دم ــف الســلبية. لذل واملواق

مراجعة السياسات والرامج والترشيعات.. 1

حمالت التوعية بشأن قضايا النوع االجتامعي ضمن مديريات الوزارة املختلفة.. 2

ــع . 3 ــع صن ــول ملواق ــة والوص ــة واالقتصادي ــطة التعليمي ــاركة يف األنش ــهيل املش ــق تس ــن طري ــرأة ع ــني امل متك

ــرار.  الق

معالجة القضايا التي تعيق حقوق املرأة مثل العنف القائم عىل النوع االجتامعي.. 4

ثالًثا: الربنامج التدريبي – الجزء العميل

)التدريب املنظم يف موقع العمل(15

يتيــح إجــراء التدريــب يف موقــع العمــل للموظفــني واملوظفــات فــرص أفضــل للتعلــم واإلملــام باملهــارات الصحيحــة 

إلنجــاز املهــام املوكلــة إليهــم/ن. وتحقــق هــذه الخاصيــة التدريبيــة أهدافهــا مــن خــالل قيــام املتدربــني واملتدربات 

أواًل مبالحظــة ومتابعــة املهــام التــي ينفذهــا أمامهــم مــدرب/ ة متمــرّس/ ة مــن داخــل العمــل، ومــن ثــم قيــام 

املتدربــني واملتدربــات بتكرارهــا وتعلمهــا والحصــول عــىل املعلومــات التــي يحتاجونها/يحتجنهــا وبشــكل مبــارش. 

وتتميــز هــذه الطريقــة يف التدريــب بإمكانيــة طــرح األســئلة وأخــذ اإلجابــات الفوريــة عليهــا وتصويــب األخطــاء 

إىل أن يســتطيع املتــدرب واملتدربــة إتقــان جميــع املهــام املحــددة مســبًقا يف جــدول التدريــب. وال بــد مــن مراعــاة 

الخطــوات التاليــة للقيــام بتدريــب أعضــاء لجنــة تطويــر األداء املؤســيس يف موقــع عمــل كل عضــو:

استخدام خطة وأهداف محددة للتدريب 

ــام  ــبًقا للمه ــددة مس ــري مح ــة ومعاي ــداف واضح ــة وأه ــع خط ــل وض ــع العم ــم يف موق ــب املنظ ــب التدري يتطل

والوظائــف املــراد اكتســاب املعرفــة حولهــا. إضافــة إىل إعــداد خطــة عمــل تنفيذيــة تتضمــن: تحديد املهــام الواجب 

التــدرب عليهــا، والوقــت املخصــص إلنجــاز كل منهــا، وأســامء املتدربــني واملتدربــات، والنتائــج واملالحظــات حــول 

ســلوكياتهم/ن أثنــاء قيامهــم/ن مبهــام التدريــب، إضافــة إىل إعــداد منــاذج خاصــة لتقييــم التدريــب والتــي متكــن 

ــاط الضعــف  ــب ومعالجــة نق ــم/ن بالتدري ــدى تقدمه ــم/ن وم ــة نتيجــة أدائه ــن معرف ــات م ــني واملتدرب املتدرب

وتعزيــز نقــاط القــوة.

اختيار مدربني ومدربات مؤهلني ومؤهالت 

يتطلــب برنامــج التدريــب املنظــم يف موقــع العمــل اختيــار مدربــني ومدربــات مؤهلــني ومؤهــالت إمــا مــن داخــل 

العمــل ممــن تتوفــر لديهــم/ن الخــرة واملهــارات املطلوبــة يف مجــال العمــل، إضافــة إىل مهــارات االتصــال ونقــل 

ــات أو مــن خــارج العمــل حيــث  ــني واملتدرب ــا إىل املتدرب ــي ميتلكونها/ميتلكنه ــة الت املعلومــات والخــرات العملي

يتــم االســتعانة بخــراء وخبــريات متخصصــني ومتخصصــات يف املجــال. ولزيــادة فعاليــة آليــة نقــل املــدرب واملدربــة 

 Sea Fish Industry( الــذي أعدتــه منظمــة )A Guide to Coaching in the Workplace( 15  يُعــد هــذا الجــزء مــن الدليــل تكييًفــا لدليــل

)Authority
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للمعرفــة إىل زمالئهــم وزميالتهــم يف العمــل يجــب إخضاعهــم/ن إىل دورة تدريــب مدربــني ومدربــات تجــري داخــل 

أو خــارج العمــل، وتــدار مــن قبــل خــراء وخبــريات مختصــني ومتخصصــات يف كافــة مجــاالت التواصــل. 

استخدام وثائق مطبوعة ودليل إجراءات العمل

يتطلــب برنامــج التدريــب املنظــم يف موقــع العمــل اســتخدام وســائل مســاعدة للتدريــب مثــل املــواد والوثائــق 

املطبوعــة ودليــل إجــراءات العمــل، إضافــة إىل النــامذج التوضيحيــة املتعلقــة بطــرق العمــل وإنجــاز املهــام. كــام 

أن اســتخدام هــذه الوســائل أثنــاء الجلســات التدريبيــة تســاهم يف ســهولة ورسعــة حصــول املتدربــني واملتدربــات 

ــة الالزمــة إلنجــاز العمــل. إضافــة إىل مســاهمة وســائل التدريــب يف  عــىل املهــارات واملعــارف والخــرات العملي

بنــاء مهــارة التعلــم الــذايت وحــل املشــاكل التــي تواجــه األفــراد أثنــاء العمــل وخصوًصــا عنــد غيــاب املديــر/ة عــن 

مــكان العمــل الحقيقــي.

لــذا يجــب أن يتــم إعــداد خطــة “الرنامــج التدريبــي يف موقــع العمــل” وفــق نهــج تشــاريك وخطــة زمــن محــددة 

ومــن خــالل إجــراء تحليــل لوظائــف ومهــام أعضــاء اللجنــة الواجــب التــدرب عليهــا، األمــر الــذي يحــدد مســتوى 

ــامل  ــا ألداء األع ــه منه ــب أن يتعلموه/يتعلمن ــا يج ــالت، وم ــني والعام ــدى العامل ــودة ل ــة املوج ــدرات الحالي الق

املوكولــة إليهــم/ن باملســتقبل، ومــن ثــم تحديــد أهــداف التدريــب واختيــار مدربــني ومدربــات ومحتــوى وطــرق 

نقــل وتنفيــذ وتقييــم التدريــب. 
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مرحلة التحضر للتدريب املنظم يف موقع العمل

كيف استعد إلجراء التدريب؟

نقطة االنطالق املفيدة هي النظر يف املعطيات التالية:

من 

أين

 = كيف )آلية تنفيذ التدريب(+ملاذا

متى

ماذا

هذه الركائز ستمكنك من االنتباه إىل العوامل ذات الصلة بالتدريب. حيث تعّر كل واحدة منها عام ييل:

من - الشخص الذي سيتم تدريبه.	 

ملاذا - أسباب التدريب.	 

ماذا - محتوى التدريب، ما يحتاج املتدرب/ ة إىل تعلمه.	 

أين - موقع التدريب واألدوات املطلوبة.	 

متى - الجدول الزمني للتحضري وإجراء الجلسة أو الرنامج.	 

بــدء التحضــري للتدريــب املنظــم يف موقــع العمــل ينطــوي عــىل معرفــة إجابــات األســئلة الــواردة أعــاله، وســوف 

ــط  ــاعدتك يف التخطي ــا ملس ــي تحتاجها/تحتاجينه ــات الت ــوع املعلوم ــري يف ن ــم )1( يف التفك ــاط رق ــاعدك النش يس

للتدريــب.
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النشاط رقم )1(: جمع املعلومات حول املتدربني واملتدربات ”من؟“

الهــدف: تطويــر قدرتــك عــىل جمــع املعلومــات ذات الصلــة مــن أحــد املتدربــني واملتدربــات، مــام سيســاعدك عــىل 

التخطيــط ملنهجــك التدريبي.

جمع املعلومات حول املتدربني واملتدربات

ــذي  ــرأي املوضوعــي ال ــا، مــا هــو ال ــم تلقيه ــي ت ــة بنفســك. مــن املعلومــات الت أكمــل/ي قامئــة املراجعــة التالي
ــا. ــي ميكــن رؤيته ــة الت ــه ومــا هــي املشــاكل املحتمل ــذي ســيتم تدريب ــك تشــكيله حــول الشــخص ال ميكن

الخرة العملية التي ميتلكها املتدرب/ ة لغاية هذه اللحظة:	 

املدة الزمنية يف الوظيفة الحالية:	 

الرامج التدريبية السابقة التي شارك/ ت فيها املتدرب/ ة: 	 

شخصية املتدرب/ ة )نشيط/ة، خجول/ة، واثق/ة من نفسه/ا، إلخ(:	 

أي احتياجات خاصة لدى املتدرب/ ة: 	 

بعــد ذلــك يجــب القيــام بتقييــم املعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا ملعرفــة مــا إذا كان ميكنــك الحصــول عــىل 

أي معلومــات أخــرى ذات صلــة قــد تكــون مفيــدة لــك عنــد التخطيــط للتدريــب.

أين ميكنك الحصول عىل هذه املعلومات؟

من املتدرب/ ة عن طريق عقد اجتامع تعريفي كتقييم أويل وإجراء مناقشة موجهة.	 

من املرشف/ ة أو املدير/ ة املبارش/ ة للمتدرب/ ة أو من مديرية شؤون املوظفني واملوظفات.	 

بعــد التعــرف عــىل “مــن” فــإن الخطــوة التاليــة هــي التعــرف عــىل “مــاذا”. سيســاعدك النشــاط رقم )2( عــىل فهم 

نــوع وطبيعــة املعلومــات التــي يريدها/يردنهــا املتدربــون واملتدربــات منــك حــول التدريــب الــذي سيشــاركون/

سيشــاركن به.
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النشاط رقم )2(: ما هي املعلومات التي يتوقعها/تتوقعها املتدرب/ ة منك ”ماذا؟“

الهــدف: تحديــد نــوع املعلومــات التــي قــد يكــون املتــدرب/ ة بحاجتهــا حــول التدريــب الــذي ســيتم املشــاركة 

بــه.

املعلومات التي يتوقعها/ تتوقعها املتدرب/ ة منك: 

مــن املهــم توليــد اهتــامم بالتعلــم لــدى املتدربــني واملتدربــات مــن أجــل تحقيــق أهــداف عمليــة التعلــم بفعاليــة. 
ويتــم توليــد االهتــامم غالبًــا عــن طريــق رشح التفاصيــل التاليــة لهــم/ن:

ما هو الهدف من التدريب وماذا سوف يشمل.	 

كيف سيتناسب التدريب مع خطة التوظيف أو التطور الوظيفي الخاص باملتدرب/ ة.	 

ما قيمة التدريب بالنسبة لإلدارة أو القسم الذي يعمل/ تعمل فيه املتدرب/ ة.	 

أي عمل تحضريي قد يتعني القيام به قبل التدريب.	 

أي عمل إضايف قد يتعني القيام به، مثل القراءة.	 

ما هو املتوقع من حيث تحسني األداء أو املهارات بعد التدريب.	 

األفــراد الذيــن ميكنهــم/ن اللجــوء إليهــم/ن يف حــال كان لديهــم/ن أيــة مخــاوف أو مالحظــات حــول التدريــب 	 
الــذي ســوف يعقــد.

ما الدعم املتاح من قبل املرشف/ ة / املدير/ ة واملدرب/ ة خالل التدريب.	 

كيف سيتم تقييم التدريب بعد االنتهاء من الرنامج.	 
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النشاط رقم )3(: األهداف التعليمية

الهدف: تحديد أهداف عملية التدريب

األهداف التعليمية

يجــب تخصيــص جــزء ضمــن الخطــة التدريبيــة لتحديــد أهــداف التعلــم، أي ما يفــرتض أن يكتسبه/تكتســبه 

املتدربــني واملتدربــات مــن معلومــات وقادرين/قــادرات عــىل فعلــه مــن مهــام بعــد االنتهــاء مــن التدريب:

-1

-2

 -3

حتــى يتمكــن املتدربــني واملتدربــات مــن اكتســاب املعرفــة املرجــوة يجــب التخطيــط بعنايــة للتدريــب لتحقيــق 

هــذه الغايــة. والطريقــة األكــر شــيوًعا للقيــام بذلــك هــي تحديــد أهــداف التدريــب أو التعلــم لتعكــس النتيجــة 

ــة  ــه يف نهاي ــام ب ــىل القي ــادرات ع ــات قادرين/ق ــني واملتدرب ــون املتدرب ــب أن يك ــا يج ــب، أي م ــوة للتدري املرج

التدريــب.

عنــد صياغــة األهــداف التعليميــة يجــب األخــذ بعــني االعتبــار أن تكــون: محــددة، قابلــة للقيــاس، قابلــة للتحقيق، 

ذات صلــة، محــددة زمنًيــا. إذ تســاعد األهــداف الذكيــة عــىل التحقــق مــن أن التدريــب ميــي يف املســار الصحيــح، 

وتوفــري الوقــت والجهــد يف العمــل مــن خــالل جعــل عمليــة تحقيــق األهــداف أكــر فعاليــة، ولتقييــم األهــداف 

التدريبيــة يجــب أن تتضمــن املواصفــات التاليــة:

محددة: يجب أن يتحدد من خالل الهدف ما الذي يُراد تحقيقه بالضبط بوضوح ودون لبس.

قابلة للقياس: يجب التمكن من قياس مدى النجاح يف األدائ للمساعدة عىل تتبع التقدم الذي تم إحرازه.

ميكن تحقيقها: يجب أن يكون الهدف يف حدود قدرات وإمكانيات املدرب/ ة حتى يتحقق.

واقعية ومعقولة: يجب أن يكون الهدف منطقي وواقعي حتى يتم تحقيقه عموًما.

ــا: ينبغــي وضــع مــدة زمنيــة محــددة لتحقيــق الهــدف، ألن وجــود موعــد نهــايئ ميكــن أن يخلــق  محــددة زمنًي

الحاجــة امللحــة التــي مــن شــأنها أن تحفــزك للعمــل.
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مرحلة البدء بالتدريب املنظم يف موقع العمل

كيف ميكنني إعداد املتدربني واملتدربات للتعلم؟

قبــل البــدء يف التدريــب، يجــب خلــق حافــز للتعلــم لــدى املتــدرب/ة وربــط األهــداف التعليميــة باملهــام الوظيفية 

ــة  ــاك أي ــام إذا كان هن ــدرب/ة ع ــدرب/ة، وســؤال املت ــب للمت ــة التدري ــب وقيم ــة التدري ــن خــالل رشح ماهي م

متطلبــات أو احتياجــات خاصــة وتوضيــح الهــدف الرئيــيس مــن التدريــب، والــذي يتمحــور حــول متكــني املتدربــني 

واملتدربــات مــن التعــرف عــىل كيفيــة دمــج النــوع االجتامعــي يف عملهــم/ن وذلــك مــن خــالل تحديــد الوثائــق 

واإلجــراءات التــي ميكــن أن يتــم الدمــج ضمنهــا، مثــل وضــع أســس واضحــة وعادلــة للرتفيــع واملشــاركة يف اللّجــان 

ــات  ــات فئ ــة احتياج ــتمر لتلبي ــكل مس ــري بش ــة، وأن ال تتغ ــم الخدم ــة، وتقدي ــدورات التدريبي ــاركة يف ال واملش

محــددة مــن األفــراد.

ويتــم تحقيــق ذلــك مــن خــالل إجــراء تحليــل البيئــة الداخليــة عــىل مســتوى الــوزارة مــن أجــل صياغــة أهــداف 

ــات  ــرتاتيجية والسياس ــل االس ــر تحلي ــذا األم ــن ه ــث يتضم ــوزارة. حي ــات ال ــي احتياج ــي تلب ــرص الت ــؤ الف تكاف

الداخليــة والثقافــة املؤسســية. كــام تتضمــن وثائــق السياســة الداخليــة التــي ينبغــي تحليلهــا لتشــجيع التكافــؤ يف 

الحصــول عــىل الفــرص ومكافحــة التمييــز، عــىل ســبيل املثــال: املدونــة التنظيميــة لقواعــد الســلوك، واســرتاتيجيات 

التوظيــف والعقــود، والتقييــم الســنوي والرتفيعــات، وإجــراءات تقديــم الخدمــات.

الستامع - مهارة التصال األساسية

االســتامع عنــر أســايس يف فــن التدريــب الجيــد، وهــو عبــارة عــن عمليــة يعطي/تعطــي فيهــا املســتمع/ة اهتامًمــا 

خاًصــا للطــرف اآلخــر، إذ يعتــر االســتامع مهــارًة وفًنــا، ألنـّـه يعتمــد عــىل عمليّــات عقليّــة معّقــدة؛ نظــرًا لــرورة 

تناغــم كل مــن التفكــري والســمع مــع بعضهــام البعــض، ومــن املعــروف أّن لهــذه املهــارة دور أســايس يف عمليــة 

التعلّــم، وينطــوي عــىل الرتكيــز عــىل حديــث املتــدرب/ ة ثــم القيــام باســتجابة مناســبة. 
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قامئة مرجعية لتقنيات الستامع

مثالالغرض منهاتقنيات الستامع

تركيز االنتباه عىل حديث الطرف اآلخر.	 التوضيح. 1
متابعة النقاط الهامة للرد أو التوضيح أو التأييد.	 
إشــعار املتحــدث/ة بالثقــة مــن خــالل إظهــار نيتــك 	 

الصادقــة يف فهمــه/ا وعــدم الســيطرة عليــه/ا.

"هــل ميكنــك التوضيــح 	 
أكــر؟"

ــرف 	 إعادة الصياغة . 2 ــث الط ــن حدي ــراد م ــى امل ــن املعن ــق م التحق
ــر. اآلخ

ــم 	  ــن فه ــد م ــار ســامعك للطــرف اآلخــر والتأك إظه
ــث. ــزى الحدي مغ

مــن 	  فهمــت  "كــام 
...؟" فــإن  حديثــك، 

ســنفعله، 	  مــا  "هــذا 
...؟" هــي  واألســباب 

إظهار اهتاممك بحديث الطرف اآلخر.	 الحيادية. 3
الحديــث 	  مواصلــة  عــىل  ة  املتحــدث/  تشــجيع 

خاطــره/ا. يف  يجــول  عــام  والتعبــري 

مــن 	  فهمــت  "كــام 
...؟" فــإن  حديثــك، 

مــن 	  أكمــل/ي  "نعــم، 
" فضلــك

مشــاعر 	 التفهم. 4 وتفهــم  ومراعــاة  التقديــر  توضيــح 
. ة / ث ملتحــد ا

بــأن 	  تشــعر/ين  "أنــت 
".....

إعطــاء الحديــث املزيــد مــن االنتبــاه والرتكيــز، 	 تلخيص املحاور. 5
الرئيســية. املضامــني  وتحديــد 

ــن 	  ــد م ــالق ملزي ــة انط ــة نقط ــون مبثاب ــص يك امللخ
ــة. املناقش

"هذا ما قلته ..."	 
"لقــد فهمــت مــا تشــعر/ 	 

يــن بــه، إنــه ....."

مواصفات املستمع/ ة الجيد/ ة

حضور الذهن، واالستامع للطرف اآلخر باهتامم وتركيز.. 1

التواصل البري.. 2

اإلمياء بالرأس، والتبسم، وإعطاء تعليقات جانبية تدعم الحديث.. 3

تشجيع املتحدث/ ة عىل مواصلة وإمتام الحديث حتى النهاية.. 4

ترديد بعض كلامت املتحدث/ ة الرئيسية بالشكل املالئم.. 5

عدم مقاطعة الحديث مع إضافة بعض الجمل والتعليقات يف اللحظة املالمئة.. 6

تطبيق قاعدة الحوار )80% استامع، 20% تحدث(.. 7

محاولة إبقاء الحوار ُمركَّزًا حول موضوع النقاش بني كافة األطراف.. 8

طرح أسئلة مفتوحة وواضحة حول املوضوع.. 9

التعاطف مع املتحدث/ ة.. 10
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مــا نــوع األســئلة التــي ميكــن أن تُطــرح مــن قبــل املــدرب/ ة للمســاعدة يف وضــع املتدربــني واملتدربــات بســهولة 

ضمــن جــو التدريــب؟

ما نوع الوظيفة التي يقومون/يقمن بها وهل تعتر متطلبة وتحتاج وقت وجهد كبريين؟	 

ــد يســبب 	  ــام ق ــب، م ــل التدري ــل قب ــل أو واجــه/ت أي مشــاكل يف العم ــم/ن يخضــع لضغــط عم ــن منه م

ــق؟ شــعوًرا بالقل

هل حصل/ ت املتدرب/ ة عىل اسرتاحة قبل بدء التدريب؟	 

كيف ميكن للمدرب/ ة اإلعداد إلجراء التدريب؟

ــني  مــن املهــم أن يكــون املــدرب/ ة عــىل اســتعداد إلجــراء جلســة التدريــب كــام هــو الحــال بالنســبة للمتدرب

ــار: ــة بعــني االعتب ــك يجــب أخــذ األمــور التالي ــم. لذل ــات ليكونوا/ليكــن عــىل اســتعداد لتلقــي التعلي واملتدرب

هل وصلت إىل مرحلة يف عميل حيث ميكنني إدارة جلسة تدريب دون القلق بشأن أي يشء؟	 

هل أشعر بالحامس حيال التدريب أم أحتاج إىل فرتة راحة قصرية؟	 

هل أرتدي مالبس مالمئة تجعلني أبدو مبظهر مهني؟	 

هل تم إخبار املوظفني واملوظفات املعنيني واملعنيات أنني أدير جلسة تدريب؟	 

هل يعلم الجميع أهمية جلسة التدريب؟	 

البدء بالتدريب املنظم يف موقع العمل

الهدف: التعرف عىل ما يجب تضمينه عند تقديم جلسة التدريب.
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تحت العناوين التالية، اكتب/ ي جملة مخترة توضح الغايات عند تضمينها يف مقدمة جلسة التدريب:

مراجعــة مختــرة وشــاملة ملــا تــم تعلمــه يف الجــزء النظــري )املرحلــة األوىل( مــن تدريــب املدربــني 	 

واملدربــات: حيــث يتــم مــن خــالل ذلــك تذكــري املتــدرب/ ة مــا تــم تعلمــه ســابًقا. ميكــن أن يكــون 

هــذا ملخًصــا ملــا تــم تغطيتــه أو النقــاط الرئيســية التــي تــم تعلمهــا أو نقــاط الضعــف املحــددة التــي 

تتطلــب املزيــد مــن املامرســة.

تحديــد املوضوعــات الرئيســية للتدريــب: يجــب ذكــر املوضوعــات الرئيســية للمتــدرب/ ة للتمكــن مــن 	 

التعــرف عــىل أهــم املحــاور التدريبيــة والرتكيــز عليهــا.

تحديــد املســتوى الحــايل للمتــدرب/ ة مــن املهــارة واملعرفــة: مــن أجــل تحديد نقطــة انطــالق للتدريب 	 

ــة. يف  ــن املهم ــذ أجــزاء م ــل تنفي ــه/ا بالفع ــب ميكن ــى التدري ــن يتلقى/تتلق ــت إذا كان م ــري الوق وتوف

ــة املتــدرب/ ة أو مــن خــالل  ــة ، ميكــن التأكــد مــن املســتوى عــن طريــق تحديــد موعــد ملقابل البداي

تحضــري اســتبيان للتعــرف عــىل املســتوى املعــريف. 

ــد الهــدف مــن جلســة التدريــب: يتعــني رشح هــدف الجلســة وكيــف يتناســب التدريــب مــع 	  تحدي

املهــام الوظيفيــة. وربــط محتــوى الجلســة الســابقة بالجلســة الحاليــة وبالجلســة التاليــة، وبذلــك يظهــر 

للمتــدرب/ ة أهميــة املوضــوع.

تحفيــز املتــدرب/ ة عــىل التعلــم: غالبًــا مــا يكــون تحفيــز املتــدرب/ ة عــىل التعلــم هــو الجــزء األكــر 	 

ــا للتحفيــز، ولكــن يف بعــض األحيــان  صعوبــة يف عمليــة التدريــب. عــادًة يكــون املوضــوع نفســه كافيً

يجــب خلــق الحافــز عــن طريــق عــدة طــرق منهــا مــا يــيل:

التأكيد عىل أن العمل سوف يصبح أسهل أو يتم برسعة أكر وكفاءة أعىل. 	

بعــد حضــور التدريــب والنجــاح فيــه ســوف يتــم منــح املتدربــني واملتدربــات شــهادات معتمــدة  	

تســاعد يف تحقيــق التطــور املهنــي.

املهارة املكتسبة ميكن استخدامها يف مجاالت أخرى. 	
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إن خلق االهتامم رضوري لنجاح عملية التعلم واستيعاب الحقائق واملعلومات، حيث أن:

 الهتامم + الرتكيز = التعلم

ميكن إنشاء االهتامم بالتعلم من خالل: 	

إعطاء املتدرب/ ة مهام واقعية مستوحاة من املهام الوظيفية. 	

التنويع يف أساليب إيصال املعلومة. 	

تنمية حس املسؤولية. 	

جعل عملية التعلم ممتعة. 	

إعــداد هيــكل عــام وتوقيــت للجلســة التدريبيــة: يجــب رشح الهيــكل العــام والتوقيــت للمتــدرب/ ة 	 

فيــام يتعلــق بكيفيــة تقديــم الجلســة ومقــدار الوقــت الــذي ســيتم تخصيصــه لألجــزاء املختلفــة مــن 

التدريــب. هــذه البدايــة حــول توضيــح مــا ســوف يتــم رشحــه وعرضــه، ومــا يُتوقــع مــن املتــدرب/ ة 

القيــام بــه وأيــة تفاصيــل عــن التقييــم الــذي ســيتم إجــراؤه، ستســاعد يف إعــداد املتدربــني واملتدربــات 

للتدريــب والشــعور بالراحــة أكــر حــول الجلســة.

القواعــد األساســية: يجــب التأكيــد منــذ البدايــة عــىل رضورة مراعــاة القواعــد األساســية واإلجــراءات 	 

املتبعــة. وقــد تتضمــن القواعــد األساســية إخبــار املتــدرب/ ة متــى ميكــن طــرح األســئلة وأي إجــراءات 

أخــرى يجــب إىل اتباعهــا لتنفيــذ التدريــب بفعاليــة.

رشح أي مصطلحــات فنيــة: تحتــاج املصطلحــات واللغــة الفنيــة التــي ســوف يتــم اســتخدامها أثنــاء 	 

التدريــب إىل رشح للمتــدرب/ ة قبــل الجلســة. ويجــب التأكيــد عــىل املتدربــني واملتدربــات بــرورة 

القيــام بالســؤال عــن أي مصطلــح جديــد أو معلومــة جديــدة.

عــرض للنتيجــة النهائيــة أو خالصــة التدريــب: إن عــرض النتيجــة النهائيــة سيســاعد املتــدرب/ ة عــىل 	 

فهــم مــا ينبغــي تحقيقــه بنهايــة التدريــب.
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متابعة التدريب املنظم يف موقع العمل

متابعــة التدريــب تعــرف بأنهــا عمليــة مســتمرة يقصــد بهــا التأكــد مــن أن خطــة التدريــب يتــم تنفيذهــا بدقــة 

وبــدون انحــراف مــع إمكانيــة التدخــل إلزالــة أي معوقــات قــد تعــرتض ســري الخطــة يف طريقهــا املرســوم لتحقيــق 

الهــدف النهــايئ وقــد يكــون التدخــل أحيانـًـا للتعديــل والتطويــر يف اإلجــراءات التنفيذيــة.

ما الذي تنطوي عليه عملية املتابعة؟

بعــد إعطــاء التدريــب وتوضيــح املهمــة التــي يجــب عــىل املتــدرب/ ة القيــام بهــا، يرتتــب عــىل املــدرب/ ة متابعــة 

املتــدرب أثنــاء القيــام بهــذه املهمــة. وهنــاك ثالثــة جوانــب لعمليــة املتابعــة:

تشجيع املتدرب/ ة عىل محاولة القيام باملهمة.	 

تشجيع املتدرب/ ة عىل تحديد االحتياجات التي يتطلبها القيام باملهمة.	 

إعطاء املتدرب/ ة مالحظات بّناءة حول األداء املتعلق بتنفيذ للمهمة.	 

ملاذا تعترب عملية املتابعة مهمة؟

ــات  ــب جلس ــة وترتي ــام باملهم ــاء القي ــدرب/ ة أثن ــاهدة املت ــدرب/ ة مش ــىل امل ــني ع ــب يتع ــراء التدري ــد إج بع

ــامم  ــذ امله ــدرة عــىل تنفي ــدى الق ــب وم ــات التدري ــدرب/ ة ملوضوع ــم املت ــن فه ــق م ــن أجــل التحق ــة م حواري

ــب. ــاور التدري ــة مبح املرتبط

متابعة التقدم املُحَرز واألداء من خالل املالحظة

هنــاك عــدد مــن الطــرق التــي ميكــن مــن خاللهــا تخفيــف الضغــط عــىل املتدربــني واملتدربــات أثنــاء متابعتهــم/ن 

خــالل القيــام باملهمــة، ويشــمل ذلــك مــا يــيل:

تقديم الدعم طوال عملية املتابعة.	 

التحقق من فهم معايري األداء التي تتم عملية املراقبة عليها.	 

التحقق من فهم عملية التدريب ومراحلها.	 

مناقشة أي متطلبات خاصة أو مالحظات قد تكون لديهم/ن.	 

احرتام كافة وجهات النظر ورشح الخيارات املتاحة.	 
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متابعة التقدم املُحَرز واألداء بطرق أخرى

مــن املمكــن تحليــل أيــة أخطــاء قــد يتــم ارتكابهــا مــن قبــل املتدربــون واملتدربــات ملعرفــة مــا إذا كان ميكن أن 	 

يُعــزى الســبب إىل أي يشء قــد أيسء فهمــه أو مل يتــم رؤيتــه بوضــوح، وثــم اتخــاذ قــرار بشــأن أفضــل طريقــة 

للتعامــل مــع املوقــف.

التدخــل عنــد الــرورة، ملســاعدة املتدربــني واملتدربــات عــىل إكــامل املهمــة بفعاليــة. وهنــاك العديــد مــن 	 

ــا وتشــمل مــا يــيل: األوقــات التــي قــد يصبــح فيهــا التدخــل رضوريً

اإلشارة إىل املتدرب/ ة عندما يكون هناك خطأ ما عىل وشك الحدوث. 	

حث أو تذكري املتدرب/ ة عىل القيام بيشء محدد. 	

البديــل للتدخــل هــو الســامح بحــدوث أخطــاء بســيطة، حيــث ال حــرج يف الســامح للمتدربــني واملتدربــات 	 

بالتعلــم مــن األخطــاء طاملــا أن هــذه األخطــاء ليســت خطــرية وال مكلفــة.

تشــجيع املتدربــني واملتدربــات بكلــامت الثنــاء أو التأكيــد عــىل أنهــم/ن يحققون/يحققــن تقدًمــا جيــًدا، حيــث 	 

مــن املمكــن أن يكــون التشــجيع حافــزًا قويـًـا عــىل بــذل املزيــد مــن الجهــود.

ردود الفعل والتعليقات البناءة

تســاعد التعليقــات البنــاءة عــىل زيــادة الوعــي الــذايت، وتوفــري الخيــارات وتشــجع التنميــة الذاتيــة، لــذا فإنــه مــن 

املهــم تعلــم كيفيــة منحهــا وكيفيــة الحصــول عليهــا. 

ــي تقــدم بطريقــة  ــة ألن التعليقــات الســلبية الت ــي فقــط ردود الفعــل اإليجابي ــاءة ال تعن ــة الراجعــة البن التغذي

ــة: ــاءة العوامــل الســبعة التالي ــة. وتتضمــن املالحظــات البن ــدة للغاي مناســبة ميكــن أن تكــون مهمــة ومفي

ــاج معظــم األفــراد إىل التشــجيع. إذا ســلطت الضــوء عــىل األداء اإليجــايب أواًل، فمــن . 1 البــدء باإليجابيــة: يحت

ــا. املرجــح أن يتــم االســتامع إىل أي تعليقــات ســلبية والتعامــل معهــا الحًق

التحديــد والتخصيــص: محاولــة تجنــب اســتخدام التعليقــات العامــة عندمــا يتعلــق األمــر بتطويــر املهــارات. . 2

قــد تكــون عبــارات مثــل »لقــد كنــت بارًعا/بارعــة!« ، أو »لقــد قمــت بعمــل ذلــك بشــكل خاطــىء« جميلــة 

أو مخيفــة لــدى ســامعها، لكنهــا ال تعطــي تفاصيــل كافيــة لتكــون مصــادر مفيــدة للتعلــم. ال بــد مــن محاولــة 

تحديــد مــا قــام/ت بــه املتــدرب/ة حتــى دفعــك الســتخدام العبــارة »اإليجابيــة« أو »الســلبية«، عــىل ســبيل 

ــؤرش دون  ــذا امل ــرك ه ــا«، أو »ت ــة متاًم ــت صحيح ــة كان ــداد السياس ــا إلع ــت به ــي قم ــة الت ــال »الطريق املث

تعديــل يؤثــر عــىل دقــة اإلنجــاز«. إن ردود الفعــل املحــددة تعطــي فرصــة أكــر للتعلــم.
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الرجــوع إىل الســلوك الــذي ميكــن تغيــره: ليــس مــن املرجــح أن يكــون مفيــًدا إعطــاء مالحظــات للمتدربــني . 3

واملتدربــات حــول يشء ال خيــار لهــم/ن فيــه، عــىل ســبيل املثــال »أنــا ال أحــب مكتبــك، إلــخ«. ومــن ناحيــة 

ــر  ــت أك ــن إذا تعاون ــراد آخري ــاعد أف ــك« أو »سيس ــر يف موقف ــر/ ي أك ــدرب/ة »فك ــل للمت ــرى، إذا قي أخ

قليــاًل«، فقــد يعطــي ذلــك املتــدرب/ة حافــزًا للتعــاون واإلنجــاز.

عــرض البدائــل: إذا كنــت تريد/يــن تقديــم تعليقــات ســلبية، فــال تنتقــد/ي ملجــرد النقــد بــل ال بــد مــن اقــرتاح . 4

مــا الــذي ميكــن القيــام بــه بطريقــة مختلفــة، أي تحويــل الســلبية إىل اقــرتاح إيجــايب.

ــر . 5 ــط واألث ــات مبــا شــاهدته أو ســمعته بالضب ــني واملتدرب ــار املتدرب ــم: إخب ــس التقيي ــزام بالوصــف ولي اللت

الــذي تركــه ذلــك، بــداًل مــن مجــرد إخبارهــم/ن بــأن شــيئًا مــا كان »جيــًدا« أو »ســيئًا«. عــىل ســبيل املثــال: 

»طلبــك مــن املديــر/ ة تعديــل الخطــة التنفيذيــة جعلني/جعلتنــي أشــعر حًقــا أنــك اســتفدت مــن الرنامــج 

التدريبــي«، وهــذه العبــارة أكــر فائــدة مــن »كان هــذا العمــل جيــًدا!«.

تحمــل مســؤولية التغذيــة الراجعــة: ميكــن أن يكــون مــن الســهل القــول للمتــدرب/ ة حكــاًم عاًمــا، »أنــت . 6

....«، مــام يوحــي بأنــك تقــدم رأيـًـا متفــق عليــه عامليًــا حــول املتــدرب/ة. ولكــن يف الواقــع، كل مــا يحــق لنــا 

تقدميــه هــو تجربتنــا الخاصــة مــع هــذا الشــخص يف وقــت معــني. لــذا ال بــد مــن بدايــة التعليقــات بـــ »أنــا« 

أو »يف رأيــي« لتجنــب االنطبــاع بأنــك مانــح/ة »األحــكام العامــة« حــول املتــدرب/ة.

اتــرك/ي للمتــدرب واملتدربــة خيــارات: إن ردود الفعــل أو املالحظــات والتعليقــات التــي تُفــرض بشــدة عــىل . 7

املتدربــني واملتدربــات قــد تدعــو إىل املقاومــة وال تتفــق مــع االعتقــاد بــأن كل فــرد منــا يتمتــع باالســتقالل 

الــذايت. لــذا يجــب أن يتــم تقديــم املالحظــات بأســلوب مهنــي وبطريقــة تــرتك لهــم/ن خيــاًرا حــول مــا إذا كان 

يجــب عليهــم/ن التــرف أم ال. حيــث مــن املمكــن إظهــار وتبيــان عواقــب أي قــرار بالتغيــري أو عــدم التغيــري 

ولكــن ال تنطــوي املالحظــة عــىل وصــف آليــة أو ماهيــة التغيــري. 
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كيف ميكن تعزيز عملية التعلم لدى املتدربني واملتدربات؟

مــن املهــم إنهــاء جلســة التدريــب بطريقــة مميــزة وبشــكل صحيــح، وعليــك كمــدرب/ ة اتقــان مهــارة اإليجــاز 

ــي  ــا الت ــم والقضاي ــني كل املفاهي ــد االنتهــاء مــن رشح موضــوع إىل الجمــع ب ــا عن ــك بحاجــة دامئً ــح، فإن والتوضي

تــم التطــرق إليهــا خــالل رشح املوضــوع بحيــث يخرج/تخــرج املتدربــون واملتدربــات ولديهــم/ن صــورة واضحــة 

وشــاملة عــن املوضــوع. وكــام هــو الحــال مــع العنــارص األخــرى يف عمليــة التدريــب، هنــاك نقــاط معينــة يجــب 

القيــام بهــا مــن أجــل تعزيــز عمليــة التعلــم لــدى املتدربــني واملتدربــات تتلخــص يف اآليت:

تقديــم ملخــص نهــايئ يجمــع كل مــا قيــل وتــم التــدرب عليــه، إذ مــن املفيــد يف الغالــب تســليط الضــوء عــىل 	 

األســئلة التــي قــد يطرحها/تطرحهــا املتدربــني واملتدربــات والصعوبــات التــي رمبــا تكــون قــد متــت معالجتهــا 

ــكل  ــا بش ــم تنفيذه ــة إذا مل يت ــب وخيم ــؤدي إىل عواق ــد ت ــي ق ــة الت ــاط الحرج ــىل النق ــد ع ــادة التأكي وإع

صحيــح.

قيــاس مســتوى تحصيــل املتــدرب/ة مقابــل األهــداف التــي ُوضعــت للتدريــب، ألن ذلك ســيعطي املتــدرب/ ة 	 

بعــض اإلحســاس باإلنجــاز واكتــامل دورة التدريــب. لــذا مــن املهــم إعــادة تحديــد األهــداف وســؤال املتدربــني 

واملتدربــات حــول شــعورهم/ن بأنهــم/ن حققــوا األهــداف. ويف حالــة عــدم تحقــق األهــداف املرجــوة، عليــك 

تزويــد املتدربــني واملتدربــات بــردود فعــل بنــاءة واملزيــد مــن املعلومــات التــي تســد الثغــرات املعرفيــة.

ــني 	  ــدة لتمكــني املتدرب ــة مفي ــب طريق ــة التدري ــا يف بداي ــم تقدميه ــي ت ــة الت ــز الرســالة التحفيزي يعــد تعزي

واملتدربــات مــن تطويــر موقــف إيجــايب مــن الرنامــج التدريبــي، خاصــًة إذا تــم التأكيــد عــىل قيمــة التدريــب 

واملواضيــع وأهميتهــا.

يعــد عــدم إدخــال مــواد جديــدة أمــرًا مهــاًم للغايــة يف مرحلــة االنتهــاء مــن التدريــب، حيــث يجــب خــالل 	 

هــذه املرحلــة الرتكيــز عــىل أهــم املواضيــع التــي ذكــرت ومــا تــم إنجــازه. وعــىل الرغــم مــن أنــه قــد يكــون 

مــن املفيــد تقديــم قــراءات ومعلومــات إضافيــة، إال أنــه يف كثــري مــن األحيــان يــؤدي ذلــك لتشــتيت تركيــز 

انتبــاه املتــدرب/ة.
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ــع  ــب املنظــم يف موق ــة التدري ــوع الجتامعــي يف عملي ــاج الن مراحــل إدم
العمــل16 

عمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي تعتــر األســاس لجعــل التغيــري نحــو تحقيــق املســاواة يف الحصــول عــىل الفــرص 

مؤسســيًا، وتتــم هــذه العمليــة وفــق أربــع مراحــل متعاقبــة كالتــايل17:

املرحلة األوىل: بناء األساس

ضمــن هــذه املرحلــة مــن املهــم جــًدا أن يعلــن أصحــاب القــرار دعمهــم لعمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي، كــام 

أنــه مــن الــروري خاللهــا توفــري املعلومــات والبيانــات الدقيقــة.

إرشادات للمدرب/ ة:

ــة وعصــف . 1 ــات إلجــراء جلســة حواري ــني واملتدرب ــة برتتيــب اجتامعــات مــع املتدرب ــم هــذه املرحل تت

ــي يقــوم  ــا لألســس الت ــي سيتوصلون/ســيتوصلن مــن خالله ــي حــول بعــض األســئلة الهامــة والت ذهن

ــوزارة. ــا العمــل يف ال عليه

إلقاء بعض األسئلة وتدوينها حول الخصائص األساسية التي متيز الوزارة كاآليت:. 2

ما رؤية الوزارة؟	 

ما الغرض الرئييس من الرامج واألنشطة التي تقوم بها الوزارة؟	 

ما الوسائل التي تحددها لتحقيق األهداف؟	 

هل هناك خطط عمل ُمعّدة لتنفيذ هذه األهداف؟	 

املخطط التنظيمي واإلداري داخل الوزارة وكيفية توزيع املهام واملسؤوليات واألدوار القيادية.	 

اللوائح الداخلية لتنظيم عالقات العمل.	 

عالقة الوزارة مع املستفيدين واملستفيدات وباقي الجهات الرسمية الوطنية.	 

املرحلة الثانية: بناء آليات التنفيذ

تبــدأ مرحلــة التطويــر يف الــوزارة مــن خــالل إجــراء تعديــالت مؤسســية والعمــل عــىل بنــاء آليــات للتنفيــذ وبنــاء 

القــدرات وإعــداد النــدوات وتوفــري املــوارد املاليــة والبرشيــة. ألن كل ذلــك ضمــن هــذه املرحلــة ســوف يســاهم يف 

تحديــد فريــق العمــل الــذي ســوف يقــوم بــإدارة عمليــة التطويــر والتخطيــط والتنفيــذ، وهــذه املجموعــة ســوف 

يكــون دورهــا مســاعدة الــوزارة عــىل تطويــر السياســات والخطــط الخاصــة بعمليــة دمــج النــوع االجتامعــي.
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إرشادات للمدرب/ ة:

ــة . 1 ــات حــول بعــض األســئلة الهام ــني واملتدرب ــع املتدرب ــي م ــة بإجــراء عصــف ذهن ــم هــذه املرحل تت

ــيس. ــر املؤس ــة التطوي ــة بعملي املتعلق

القيام بطرح األسئلة الواردة أدناه وتدوينها:. 2

كيف يحدث التغيري باعتقادكم/ن؟	 

كيــف نضمــن فعاليــة دمــج النــوع االجتامعــي وتحقيــق املســاواة يف الحصــول عــىل الفــرص وإلغــاء 	 

أي شــكل مــن أشــكال التمييــز يف الــوزارة؟

من أين نبدأ؟	 

ما الذي نسعى لتحقيقه؟	 

كيف نستعد لتنفيذ خطوات عملية التغيري والتطوير املؤسيس بشكل صحيح؟	 

ال بد من اإلجابة عىل األسئلة التالية بوضوح وبشكل دقيق:. 3

ما أهمية عملية التطوير املؤسيس للوزارة؟	 

تحديد املخاوف ومناقشتها بصورة رصيحة للعمل عىل تخطّيها.	 

ــن . 4 ــىل الصعيدي ــاتها ع ــاتها ومامرس ــا وسياس ــة وهيكله ــة املنظم ــري يف ثقاف ــدث تغي ــن أن يح ــد م ال ب

ــا.  ــوزارة وإمكانياته ــل ال ــة عم ــق طبيع ــك وف ــم ذل ــرتض أن يت ــن املف ــيس، وم ــردي واملؤس الف

املرحلة الثالثة: التنفيذ

بعــد أن تكــون الــوزارة قــد طــورت قدراتهــا املؤسســية لعمليــة دمــج النــوع االجتامعــي، تصبــح جاهــزة لتطبيــق 

سياســة ومبــادئ وخطــط دمــج النــوع االجتامعــي. وســوف تُوّجــه الجهــود ضمــن هــذه املرحلــة للتنســيق بــني 

ــة  ــىل كاف ــي ع ــوع االجتامع ــج الن ــة دم ــع عملي ــة م ــطة متناغم ــج واألنش ــح الرام ــى تصب ــات حت ــة املديري كاف

املســتويات )التخطيــط والتنفيــذ واملتابعــة والتقييــم(. كــام ميكــن البــدء بقيــاس نتائــج التطبيــق ومقارنــة الوضــع 

الحــايل بالوضــع الســابق. 

املرحلة الرابعة: الرتسيخ املؤسيس

ــة وهــي املحافظــة عــىل اســتمرارية واســتدامة  ــة يف األهمي ــة مســتمرة وغاي ــأيت مرحل ــق ت ــذ والتطبي بعــد التنفي

ــم املتابعــة املســتمرة ومراجعــة السياســات والخطــط والرامــج ووضــع  ــا تت ــم تطويرهــا، وفيه ــي ت التغــريات الت

ــم. ــاءلة واملتابعــة والتقيي ــات املُس آلي
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امللحقات

ملحق

١
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ملحق

١
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 وزارة التنم�ة االجتماع�ة – 2019الخطة التدر���ة 
 

�  الرقم نامج التدر���  العدد  عدد اال�ام شهر التنف�ذ الفئة المستهدفة ال��
 المستهدف

الت�لفة المتوقعة 
لخدمات التدر�ب 

من مخصصات 
 التدر�ب

1 
 �

�� � تنم�ة المهارات االدار�ة  للعامل��
 م�اتب التنم�ة االجتماع�ة

 �
�� � م�اتب التنم�ة عامل��

 2700 50 2 7 االجتماع�ة
�  فن ال��ارات الم�دان�ة 2  2500 56 2 8 اال�ة�الرقا�ة�المعاق��
 1600 42 2 4 انتاج�ة ادارة المشار�ــــع وصناديق االئتمان 3

4 
ادارة الجودة الشاملة واالدارة 

ات�ج�ة  2700 50 2 7 مدراء االس��

5 

� وص�اغة  ات��� التخط�ط االس��
والخطط التنف�ذ�ة االهدلف 

ات االداء  3000 55 3 4 مساعدي مدراء ومؤ��
كةم ICDL مهارات استخدام الحاسوب 6  5000 100   8.9.10 ش��

7 
ص�اغة االهداف ووضع الخطط 

 500 50 2 7 معلمات للعمل مع حاالت االعاقة

8 
�ة  � والموارد ال��� شؤون الموظف��

�ةموارد  وتطب�قات نظام الخدمة المدن�ة ��� 9 2 57 2000 

9 
مهارات التصال والتواصل وفن 

 2000 54 3 4 ترف�عات االستماع
 5000 50 5 4 جدد الموظف الجد�د 10

11 
�عات الخاصة �عمل  االنظمة وال���

 400 40 2 10 وحدة ال�سول وحدة ال�سول

12 
ون�ة واالنظمة  االرشفة االل���

ات وطا�عات المحوس�ة  1200 20 2 10 سكرت��
 1500 20 2 4 خازن ادارة وتنظ�م المستودعات 13

 تعد�ل السلوك 14
� مرا�ز االعاقات 

اخصا��
� والنهاري

 2500 20 2 7 االيوا��
 1500 32 2 8 طهاة وم���ات دورة لحفظ االغذ�ة ومراقبتها 15
 700 10 3 4 رقا�ة وقانون�ة مهارات التحقيق االداري 16
 800 5 3 9 لجنة الطوارئ ادارة االزمات 17
18  � �  تط��ر مهارات المحاسب��  2400 45 2 4 محاسب��
�  تنم�ة المهارات التم��ض�ة 19  2000 30 2 10 ممرض��
20         786 40000 

       
      نفذت 
      جار العمل ع� تنف�ذها 

ملحق 

٢
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 وزارة التنم�ة االجتماع�ة – 2019الخطة التدر���ة 
 

�  الرقم نامج التدر���  العدد  عدد اال�ام شهر التنف�ذ الفئة المستهدفة ال��
 المستهدف

الت�لفة المتوقعة 
لخدمات التدر�ب 

من مخصصات 
 التدر�ب

1 
 �

�� � تنم�ة المهارات االدار�ة  للعامل��
 م�اتب التنم�ة االجتماع�ة

 �
�� � م�اتب التنم�ة عامل��

 2700 50 2 7 االجتماع�ة
�  فن ال��ارات الم�دان�ة 2  2500 56 2 8 اال�ة�الرقا�ة�المعاق��
 1600 42 2 4 انتاج�ة ادارة المشار�ــــع وصناديق االئتمان 3

4 
ادارة الجودة الشاملة واالدارة 

ات�ج�ة  2700 50 2 7 مدراء االس��

5 

� وص�اغة  ات��� التخط�ط االس��
والخطط التنف�ذ�ة االهدلف 

ات االداء  3000 55 3 4 مساعدي مدراء ومؤ��
كةم ICDL مهارات استخدام الحاسوب 6  5000 100   8.9.10 ش��

7 
ص�اغة االهداف ووضع الخطط 

 500 50 2 7 معلمات للعمل مع حاالت االعاقة

8 
�ة  � والموارد ال��� شؤون الموظف��

�ةموارد  وتطب�قات نظام الخدمة المدن�ة ��� 9 2 57 2000 

9 
مهارات التصال والتواصل وفن 

 2000 54 3 4 ترف�عات االستماع
 5000 50 5 4 جدد الموظف الجد�د 10

11 
�عات الخاصة �عمل  االنظمة وال���

 400 40 2 10 وحدة ال�سول وحدة ال�سول

12 
ون�ة واالنظمة  االرشفة االل���

ات وطا�عات المحوس�ة  1200 20 2 10 سكرت��
 1500 20 2 4 خازن ادارة وتنظ�م المستودعات 13

 تعد�ل السلوك 14
� مرا�ز االعاقات 

اخصا��
� والنهاري

 2500 20 2 7 االيوا��
 1500 32 2 8 طهاة وم���ات دورة لحفظ االغذ�ة ومراقبتها 15
 700 10 3 4 رقا�ة وقانون�ة مهارات التحقيق االداري 16
 800 5 3 9 لجنة الطوارئ ادارة االزمات 17
18  � �  تط��ر مهارات المحاسب��  2400 45 2 4 محاسب��
�  تنم�ة المهارات التم��ض�ة 19  2000 30 2 10 ممرض��
20         786 40000 

       
      نفذت 
      جار العمل ع� تنف�ذها 

ملحق 

٢
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 اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة
 

 إن الدول األطراف في ھذه االتفاقیة،

إذ تلحظ أن میثاق األمم المتحدة یؤكد من جدید اإلیمان بحقوق اإلنسان األساسیة، وبكرامة الفرد وقدره، 
یؤكد مبدأ عدم جواز  وإذ تلحظ أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،

التمییز، ویعلن أن جمیع الناس یولدون أحرارا ومتساوین في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع 
 بجمیع الحقوق والحریات الواردة في اإلعالن المذكور، دون أي تمییز، بما في ذلك التمییز القائم على الجنس،

ن الدولیین الخاصین بحقوق اإلنسان واجب ضمان مساواة الرجل وإذ تلحظ أن على الدول األطراف في العھدی
وإذ تأخذ بعین  والمرأة في حق التمتع بجمیع الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والمدنیة والسیاسیة،

ل االعتبار االتفاقیات الدولیة المعقودة برعایة األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة، التي تشجع مساواة الرج
وإذ تلحظ أیضا القرارات واإلعالنات والتوصیات التي اعتمدتھا األمم المتحدة والوكاالت  والمرأة في الحقوق،

وإذ یساورھا القلق، مع ذلك، ألنھ ال یزال ھناك،  المتخصصة، للنھوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تشیر إلى أن التمییز ضد المرأة  مرأة،على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمییز واسع النطاق ضد ال

یشكل انتھاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان، ویعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم 
المساواة مع الرجل، في حیاة بلدھما السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة، ویعوق نمو رخاء المجتمع 

وإذ یساورھا القلق،  من صعوبة التنمیة الكاملة إلمكانات المرأة في خدمة بلدھا والبشریة،واألسرة، ویزید 
وھى ترى النساء، في حاالت الفقر، ال ینلن إال أدنى نصیب من الغذاء والصحة والتعلیم والتدریب وفرص 

قائم على اإلنصاف والعدل، وإذ تؤمن بأن إقامة النظام االقتصادي الدولي الجدید، ال العمالة والحاجات األخرى،
وإذ تنوه بأنھ البد من استئصال شأفة الفصل  سیسھم إسھاما بارزا في النھوض بالمساواة بین الرجل والمرأة،

العنصري وجمیع أشكال العنصریة والتمییز العنصري واالستعمار واالستعمار الجدید والعدوان واالحتالل 
لشؤون الداخلیة للدول إذا أرید للرجال والنساء أن یتمتعوا بحقوقھم األجنبي والسیطرة األجنبیة والتدخل في ا

وإذ تجزم بأن من شأن تعزیز السلم واألمن الدولیین، وتخفیف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون  تمتعا كامال،
نزع  فیما بین جمیع الدول بغض النظر عن نظمھا االجتماعیة واالقتصادیة، ونزع السالح العام وال سیما

السالح النووي في ظل رقابة دولیة صارمة وفعالة، وتثبیت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في 
العالقات بین البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السیطرة األجنبیة واالستعماریة واالحتالل األجنبي 

الوطنیة والسالمة اإلقلیمیة، النھوض بالتقدم  في تقریر المصیر واالستقالل، وكذلك من شأن احترام السیادة
ً  االجتماعي والتنمیة، واإلسھام، نتیجة لذلك في تحقیق المساواة الكاملة بین الرجل والمرأة، منھا بأن  وإیمانا

التنمیة التامة والكاملة ألي بلد، ورفاھیة العالم، وقضیة السلم، تتطلب جمیعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة 
وإذ تضع نصب عینیھا دور المرأة العظیم في رفاه  الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جمیع المیادین، مع

األسرة وفى تنمیة المجتمع، الذي لم یعترف بھ حتى اآلن على نحو كامل، واألھمیة االجتماعیة لألمومة ولدور 
في اإلنجاب ال یجوز أن یكون أساسا  وإذ تدرك أن دور المرأة الوالدین كلیھما في األسرة وفى تنشئة األطفال،

وإذ  للتمییز بل إن تنشئة األطفال تتطلب بدال من ذلك تقاسم المسؤولیة بین الرجل والمرأة والمجتمع ككل،

تدرك أن تحقیق المساواة الكاملة بین الرجل والمرأة یتطلب إحداث تغییر في الدور التقلیدي للرجل وكذلك في 
وقد عقدت العزم على تنفیذ المبادئ الواردة في إعالن القضاء على التمییز  ألسرة،دور المرأة في المجتمع وا

ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لھذا الغرض، التدابیر التي یتطلبھا القضاء على ھذا التمییز بجمیع أشكالھ 
 :قد اتفقت على ما یلي ومظاھره،

 الجزء األول

 1المادة 

لتمییز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقیید یتم على أساس الجنس ألغراض ھذه االتفاقیة یعنى مصطلح "ا
ویكون من آثاره أو أغراضھ، توھین أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحریات األساسیة في 

تمتعھا  المیادین السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو في أي میدان آخر، أو توھین أو إحباط
 .بھذه الحقوق أو ممارستھا لھا، بصرف النظر عن حالتھا الزوجیة وعلى أساس المساواة بینھا وبین الرجل

 2المادة 

تشجب الدول األطراف جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتھج، بكل الوسائل المناسبة ودون 
 :وتحقیقا لذلك تتعھد بالقیام بما یلي إبطاء، سیاسة تستھدف القضاء على التمییز ضد المرأة،

إدماج مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في دساتیرھا الوطنیة أو تشریعاتھا المناسبة األخرى، إذا لم  .أ
یكن ھذا المبدأ قد أدمج فیھا حتى اآلن، وكفالة التحقیق العملي لھذا المبدأ من خالل التشریع وغیره 

 من الوسائل المناسبة؛

جزاءات، لحظر كل ناسب من التدابیر، تشریعیة وغیر تشریعیة، بما في ذلك ما یناسب من اتخاذ الم .ب
 ؛تمییز ضد المرأة

فرض حمایة قانونیة لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحمایة الفعالة للمرأة، عن  .ج
 تمییزي؛ طریق المحاكم ذات االختصاص والمؤسسات العامة األخرى في البلد، من أي عمل

االمتناع عن مباشرة أي عمل تمییزي أو ممارسة تمییزیة ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات  .د
 والمؤسسات العامة بما یتفق وھذا االلتزام؛

اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو  .ه
  مؤسسة؛

ما في ذلك التشریعي منھا، لتغییر أو إبطال القائم من القوانین واألنظمة اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة، ب .و
 واألعراف والممارسات التي تشكل تمییزا ضد المرأة؛

 .إلغاء جمیع األحكام الجزائیة الوطنیة التي تشكل تمییزا ضد المرأة .ز
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 اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة
 

 إن الدول األطراف في ھذه االتفاقیة،

إذ تلحظ أن میثاق األمم المتحدة یؤكد من جدید اإلیمان بحقوق اإلنسان األساسیة، وبكرامة الفرد وقدره، 
یؤكد مبدأ عدم جواز  وإذ تلحظ أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،

التمییز، ویعلن أن جمیع الناس یولدون أحرارا ومتساوین في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع 
 بجمیع الحقوق والحریات الواردة في اإلعالن المذكور، دون أي تمییز، بما في ذلك التمییز القائم على الجنس،

ن الدولیین الخاصین بحقوق اإلنسان واجب ضمان مساواة الرجل وإذ تلحظ أن على الدول األطراف في العھدی
وإذ تأخذ بعین  والمرأة في حق التمتع بجمیع الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والمدنیة والسیاسیة،

ل االعتبار االتفاقیات الدولیة المعقودة برعایة األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة، التي تشجع مساواة الرج
وإذ تلحظ أیضا القرارات واإلعالنات والتوصیات التي اعتمدتھا األمم المتحدة والوكاالت  والمرأة في الحقوق،

وإذ یساورھا القلق، مع ذلك، ألنھ ال یزال ھناك،  المتخصصة، للنھوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تشیر إلى أن التمییز ضد المرأة  مرأة،على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمییز واسع النطاق ضد ال

یشكل انتھاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان، ویعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم 
المساواة مع الرجل، في حیاة بلدھما السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة، ویعوق نمو رخاء المجتمع 

وإذ یساورھا القلق،  من صعوبة التنمیة الكاملة إلمكانات المرأة في خدمة بلدھا والبشریة،واألسرة، ویزید 
وھى ترى النساء، في حاالت الفقر، ال ینلن إال أدنى نصیب من الغذاء والصحة والتعلیم والتدریب وفرص 

قائم على اإلنصاف والعدل، وإذ تؤمن بأن إقامة النظام االقتصادي الدولي الجدید، ال العمالة والحاجات األخرى،
وإذ تنوه بأنھ البد من استئصال شأفة الفصل  سیسھم إسھاما بارزا في النھوض بالمساواة بین الرجل والمرأة،

العنصري وجمیع أشكال العنصریة والتمییز العنصري واالستعمار واالستعمار الجدید والعدوان واالحتالل 
لشؤون الداخلیة للدول إذا أرید للرجال والنساء أن یتمتعوا بحقوقھم األجنبي والسیطرة األجنبیة والتدخل في ا

وإذ تجزم بأن من شأن تعزیز السلم واألمن الدولیین، وتخفیف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون  تمتعا كامال،
نزع  فیما بین جمیع الدول بغض النظر عن نظمھا االجتماعیة واالقتصادیة، ونزع السالح العام وال سیما

السالح النووي في ظل رقابة دولیة صارمة وفعالة، وتثبیت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في 
العالقات بین البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السیطرة األجنبیة واالستعماریة واالحتالل األجنبي 

الوطنیة والسالمة اإلقلیمیة، النھوض بالتقدم  في تقریر المصیر واالستقالل، وكذلك من شأن احترام السیادة
ً  االجتماعي والتنمیة، واإلسھام، نتیجة لذلك في تحقیق المساواة الكاملة بین الرجل والمرأة، منھا بأن  وإیمانا

التنمیة التامة والكاملة ألي بلد، ورفاھیة العالم، وقضیة السلم، تتطلب جمیعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة 
وإذ تضع نصب عینیھا دور المرأة العظیم في رفاه  الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جمیع المیادین، مع

األسرة وفى تنمیة المجتمع، الذي لم یعترف بھ حتى اآلن على نحو كامل، واألھمیة االجتماعیة لألمومة ولدور 
في اإلنجاب ال یجوز أن یكون أساسا  وإذ تدرك أن دور المرأة الوالدین كلیھما في األسرة وفى تنشئة األطفال،

وإذ  للتمییز بل إن تنشئة األطفال تتطلب بدال من ذلك تقاسم المسؤولیة بین الرجل والمرأة والمجتمع ككل،

تدرك أن تحقیق المساواة الكاملة بین الرجل والمرأة یتطلب إحداث تغییر في الدور التقلیدي للرجل وكذلك في 
وقد عقدت العزم على تنفیذ المبادئ الواردة في إعالن القضاء على التمییز  ألسرة،دور المرأة في المجتمع وا

ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لھذا الغرض، التدابیر التي یتطلبھا القضاء على ھذا التمییز بجمیع أشكالھ 
 :قد اتفقت على ما یلي ومظاھره،

 الجزء األول

 1المادة 

لتمییز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقیید یتم على أساس الجنس ألغراض ھذه االتفاقیة یعنى مصطلح "ا
ویكون من آثاره أو أغراضھ، توھین أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحریات األساسیة في 

تمتعھا  المیادین السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو في أي میدان آخر، أو توھین أو إحباط
 .بھذه الحقوق أو ممارستھا لھا، بصرف النظر عن حالتھا الزوجیة وعلى أساس المساواة بینھا وبین الرجل

 2المادة 

تشجب الدول األطراف جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتھج، بكل الوسائل المناسبة ودون 
 :وتحقیقا لذلك تتعھد بالقیام بما یلي إبطاء، سیاسة تستھدف القضاء على التمییز ضد المرأة،

إدماج مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في دساتیرھا الوطنیة أو تشریعاتھا المناسبة األخرى، إذا لم  .أ
یكن ھذا المبدأ قد أدمج فیھا حتى اآلن، وكفالة التحقیق العملي لھذا المبدأ من خالل التشریع وغیره 

 من الوسائل المناسبة؛

جزاءات، لحظر كل ناسب من التدابیر، تشریعیة وغیر تشریعیة، بما في ذلك ما یناسب من اتخاذ الم .ب
 ؛تمییز ضد المرأة

فرض حمایة قانونیة لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحمایة الفعالة للمرأة، عن  .ج
 تمییزي؛ طریق المحاكم ذات االختصاص والمؤسسات العامة األخرى في البلد، من أي عمل

االمتناع عن مباشرة أي عمل تمییزي أو ممارسة تمییزیة ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات  .د
 والمؤسسات العامة بما یتفق وھذا االلتزام؛

اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو  .ه
  مؤسسة؛

ما في ذلك التشریعي منھا، لتغییر أو إبطال القائم من القوانین واألنظمة اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة، ب .و
 واألعراف والممارسات التي تشكل تمییزا ضد المرأة؛

 .إلغاء جمیع األحكام الجزائیة الوطنیة التي تشكل تمییزا ضد المرأة .ز
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 3المادة 

واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة، كل تتخذ الدول األطراف في جمیع المیادین، وال سیما المیادین السیاسیة 
التدابیر المناسبة، بما في ذلك التشریعي منھا، لكفالة تطور المرأة وتقدمھا الكاملین. وذلك لتضمن لھا ممارسة 

 .حقوق اإلنسان والحریات األساسیة والتمتع بھا على أساس المساواة مع الرجل

 4المادة 

ابیر خاصة مؤقتة تستھدف التعجیل بالمساواة الفعلیة بین الرجل والمرأة ال یعتبر اتخاذ الدول األطراف تد. 1
تمییزا بالمعنى الذي تأخذ بھ ھذه االتفاقیة، ولكنھ یجب أال یستتبع، على أي نحو، اإلبقاء على معاییر غیر 

 .املةمتكافئة أو منفصلة، كما یجب وقف العمل بھذه التدابیر متى تحققت أھداف التكافؤ في الفرص والمع

ال یعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابیر خاصة تستھدف حمایة األمومة، بما في ذلك تلك التدابیر الواردة في . 2
 ً  .ھذه االتفاقیة، إجراء تمییزیا

 5المادة 

 :تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة لتحقیق ما یلي

والمرأة، بھدف تحقیق القضاء على التحیزات تغییر األنماط االجتماعیة والثقافیة لسلوك الرجل  .أ
والعادات العرفیة وكل الممارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي من الجنسین أدنى أو أعلى 

 من اآلخر، أو على أدوار نمطیة للرجل والمرأة؛

كون تنشئة كفالة تضمین التربیة العائلیة فھما سلیما لألمومة بوصفھا وظیفة اجتماعیة، االعتراف ب .ب
األطفال وتربیتھم مسؤولیة مشتركة بین األبوین على أن یكون مفھوما أن مصلحة األطفال ھي االعتبار 

 .األساسي في جمیع الحاالت

 6المادة 

تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة، بما في ذلك التشریعي منھا، لمكافحة جمیع أشكال االتجار بالمرأة 
 .مرأةواستغالل بغاء ال

 الجزء الثاني

 7المادة 

تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في الحیاة السیاسیة والعامة للبلد، 
 :وبوجھ خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في

ب لجمیع الھیئات التي ینتخب التصویت في جمیع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألھلیة لالنتخا .أ
  أعضاؤھا باالقتراع العام؛

المشاركة في صیاغة سیاسة الحكومة وفى تنفیذ ھذه السیاسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدیة  .ب
 جمیع المھام العامة على جمیع المستویات الحكومیة؛

 .یة للبلدالمشاركة في أیة منظمات وجمعیات غیر حكومیة تھتم بالحیاة العامة والسیاس .ج

 8المادة 

تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمییز، 
 .فرصة تمثیل حكومتھا على المستوى الدولي واالشتراك في أعمال المنظمات الدولیة

 9المادة 

في اكتساب جنسیتھا أو تغییرھا أو االحتفاظ بھا. تمنح الدول األطراف المرأة حقوقا مساویة لحقوق الرجل . 1
وتضمن بوجھ خاص أال یترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغییر الزوج لجنسیتھ أثناء الزواج، أن تتغیر 

 .تلقائیا جنسیة الزوجة، أو أن تصبح بال جنسیة، أو أن تفرض علیھا جنسیة الزوج

 .لحق الرجل فیما یتعلق بجنسیة أطفالھماتمنح الدول األطراف المرأة حقا مساویا . 2

 الجزء الثالث

 10المادة 

تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة لكي تكفل لھا حقوقا مساویة 
 :لحقوق الرجل في میدان التربیة، وبوجھ خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة

ة في التوجیھ الوظیفي والمھني، وااللتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمیة شروط متساوی .أ
في المؤسسات التعلیمیة على اختالف فئاتھا، في المناطق الریفیة والحضریة على السواء، وتكون ھذه 

لي، وكذلك المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعلیم العام والتقني والمھني والتعلیم التقني العا
 في جمیع أنواع التدریب المھني؛

التساوي في المناھج الدراسیة، وفى االمتحانات، وفى مستویات مؤھالت المدرسین، وفى نوعیة  .ب
 المرافق والمعدات الدراسیة؛

القضاء على أي مفھوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جمیع مراحل التعلیم بجمیع أشكالھ،  .ج
التعلیم المختلط، وغیره من أنواع التعلیم التي تساعد في تحقیق ھذا الھدف، وال عن طریق تشجیع 

 سیما عن طریق تنقیح كتب الدراسة والبرامج المدرسیة وتكییف أسالیب التعلیم؛
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 3المادة 

واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة، كل تتخذ الدول األطراف في جمیع المیادین، وال سیما المیادین السیاسیة 
التدابیر المناسبة، بما في ذلك التشریعي منھا، لكفالة تطور المرأة وتقدمھا الكاملین. وذلك لتضمن لھا ممارسة 

 .حقوق اإلنسان والحریات األساسیة والتمتع بھا على أساس المساواة مع الرجل

 4المادة 

ابیر خاصة مؤقتة تستھدف التعجیل بالمساواة الفعلیة بین الرجل والمرأة ال یعتبر اتخاذ الدول األطراف تد. 1
تمییزا بالمعنى الذي تأخذ بھ ھذه االتفاقیة، ولكنھ یجب أال یستتبع، على أي نحو، اإلبقاء على معاییر غیر 

 .املةمتكافئة أو منفصلة، كما یجب وقف العمل بھذه التدابیر متى تحققت أھداف التكافؤ في الفرص والمع

ال یعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابیر خاصة تستھدف حمایة األمومة، بما في ذلك تلك التدابیر الواردة في . 2
 ً  .ھذه االتفاقیة، إجراء تمییزیا

 5المادة 

 :تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة لتحقیق ما یلي

والمرأة، بھدف تحقیق القضاء على التحیزات تغییر األنماط االجتماعیة والثقافیة لسلوك الرجل  .أ
والعادات العرفیة وكل الممارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي من الجنسین أدنى أو أعلى 

 من اآلخر، أو على أدوار نمطیة للرجل والمرأة؛

كون تنشئة كفالة تضمین التربیة العائلیة فھما سلیما لألمومة بوصفھا وظیفة اجتماعیة، االعتراف ب .ب
األطفال وتربیتھم مسؤولیة مشتركة بین األبوین على أن یكون مفھوما أن مصلحة األطفال ھي االعتبار 

 .األساسي في جمیع الحاالت

 6المادة 

تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة، بما في ذلك التشریعي منھا، لمكافحة جمیع أشكال االتجار بالمرأة 
 .مرأةواستغالل بغاء ال

 الجزء الثاني

 7المادة 

تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في الحیاة السیاسیة والعامة للبلد، 
 :وبوجھ خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في

ب لجمیع الھیئات التي ینتخب التصویت في جمیع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألھلیة لالنتخا .أ
  أعضاؤھا باالقتراع العام؛

المشاركة في صیاغة سیاسة الحكومة وفى تنفیذ ھذه السیاسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدیة  .ب
 جمیع المھام العامة على جمیع المستویات الحكومیة؛

 .یة للبلدالمشاركة في أیة منظمات وجمعیات غیر حكومیة تھتم بالحیاة العامة والسیاس .ج

 8المادة 

تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمییز، 
 .فرصة تمثیل حكومتھا على المستوى الدولي واالشتراك في أعمال المنظمات الدولیة

 9المادة 

في اكتساب جنسیتھا أو تغییرھا أو االحتفاظ بھا. تمنح الدول األطراف المرأة حقوقا مساویة لحقوق الرجل . 1
وتضمن بوجھ خاص أال یترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغییر الزوج لجنسیتھ أثناء الزواج، أن تتغیر 

 .تلقائیا جنسیة الزوجة، أو أن تصبح بال جنسیة، أو أن تفرض علیھا جنسیة الزوج

 .لحق الرجل فیما یتعلق بجنسیة أطفالھماتمنح الدول األطراف المرأة حقا مساویا . 2

 الجزء الثالث

 10المادة 

تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة لكي تكفل لھا حقوقا مساویة 
 :لحقوق الرجل في میدان التربیة، وبوجھ خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة

ة في التوجیھ الوظیفي والمھني، وااللتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمیة شروط متساوی .أ
في المؤسسات التعلیمیة على اختالف فئاتھا، في المناطق الریفیة والحضریة على السواء، وتكون ھذه 

لي، وكذلك المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعلیم العام والتقني والمھني والتعلیم التقني العا
 في جمیع أنواع التدریب المھني؛

التساوي في المناھج الدراسیة، وفى االمتحانات، وفى مستویات مؤھالت المدرسین، وفى نوعیة  .ب
 المرافق والمعدات الدراسیة؛

القضاء على أي مفھوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جمیع مراحل التعلیم بجمیع أشكالھ،  .ج
التعلیم المختلط، وغیره من أنواع التعلیم التي تساعد في تحقیق ھذا الھدف، وال عن طریق تشجیع 

 سیما عن طریق تنقیح كتب الدراسة والبرامج المدرسیة وتكییف أسالیب التعلیم؛
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 التساوي في فرص الحصول على المنح واإلعانات الدراسیة األخرى؛ .د

ا في ذلك برامج تعلیم الكبار ومحو األمیة التساوي في فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعلیم، بم .ه
الوظیفي، وال سیما البرامج التي تھدف إلى التعجیل بقدر اإلمكان بتضییق أي فجوة في التعلیم قائمة 

 بین الرجل والمرأة؛

خفض معدالت ترك الطالبات الدراسة، وتنظیم برامج للفتیات والنساء الالئى تركن المدرسة قبل  .و
 األوان؛

 ؛لعاب الریاضیة والتربیة البدنیةفرص المشاركة النشطة في األ التساوي في .ز

إمكانیة الحصول على معلومات تربویة محددة تساعد على كفالة صحة األسر ورفاھھا، بما في ذلك  .ح
 .المعلومات واإلرشادات التي تتناول تنظیم األسرة

 11المادة 

ى التمییز ضد المرأة في میدان العمل لكي تكفل تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء عل .1
 :لھا، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة، نفس الحقوق وال سیما

 الحق في العمل بوصفھ حقا ثابتا لجمیع البشر؛ .أ

 الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبیق معاییر اختیار واحدة في شؤون االستخدام؛ .ب

اختیار المھنة ونوع العمل، والحق في الترقیة واألمن على العمل وفى جمیع مزایا الحق في حریة  .ج
وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدریب وإعادة التدریب المھني، بما في ذلك التلمذة الحرفیة 

 والتدریب المھني المتقدم والتدریب المتكرر؛

لحق في المساواة في المعاملة فیما یتعلق الحق في المساواة في األجر، بما في ذلك االستحقاقات، وا .د
  بالعمل ذي القیمة المساویة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقییم نوعیة العمل؛

الحق في الضمان االجتماعي، وال سیما في حاالت التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشیخوخة  .ه
  ة مدفوعة األجر؛وغیر ذلك من حاالت عدم األھلیة للعمل، وكذلك الحق في إجاز

 .الحق في الوقایة الصحیة وسالمة ظروف العمل، بما في ذلك حمایة وظیفة اإلنجاب .و

2 . ً لمنع التمییز ضد المرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانا لحقھا الفعلي في العمل، تتخذ الدول  توخیا
 :األطراف التدابیر المناسبة

األمومة والتمییز في الفصل من العمل على أساس لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة  .أ
  الحالة الزوجیة، مع فرض جزاءات على المخالفین؛

إلدخال نظام إجازة األمومة المدفوعة األجر أو المشفوعة بمزایا اجتماعیة مماثلة دون فقدان للعمل  .ب
  السابق أو لألقدمیة أو للعالوات االجتماعیة؛

ة المساندة الالزمة لتمكین الوالدین من الجمع بین االلتزامات العائلیة لتشجیع توفیر الخدمات االجتماعی .ج
وبین مسؤولیات العمل والمشاركة في الحیاة العامة، وال سیما عن طریق تشجیع إنشاء وتنمیة شبكة 

  من مرافق رعایة األطفال؛

 .لھالتوفیر حمایة خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في األعمال التي یثبت أنھا مؤذیة  .د

3 . ً ً  یجب أن تستعرض التشریعات الوقائیة المتصلة بالمسائل المشمولة بھذه المادة استعراضا في ضوء  دوریا
 .المعرفة العلمیة والتكنولوجیة، وأن یتم تنقیحھا أو إلغاؤھا أو توسیع نطاقھا حسب االقتضاء

 12المادة 

التمییز ضد المرأة في میدان الرعایة الصحیة تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على . 1
من أجل أن تضمن لھا، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعایة الصحیة، بما 

 .في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظیم األسرة

فیما یتعلق بالحمل من ھذه المادة تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة  1بالرغم من أحكام الفقرة . 2
والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، موفرة لھا خدمات مجانیة عند االقتضاء، وكذلك تغذیة كافیة أثناء الحمل 

 .والرضاعة

 13المادة 

تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في المجاالت األخرى للحیاة 
 :لكي تكفل لھا، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة نفس الحقوق، والسیمااالقتصادیة واالجتماعیة 

  الحق في االستحقاقات العائلیة؛ .أ

 الحق في الحصول على القروض المصرفیة، والرھون العقاریة وغیر ذلك من أشكال االئتمان المالي؛ .ب

 .جوانب الحیاة الثقافیةلحق في االشتراك في األنشطة الترویحیة واأللعاب الریاضیة وفى جمیع ا .ت

 14المادة 

تضع الدول األطراف في اعتبارھا المشاكل الخاصة التي تواجھھا المرأة الریفیة، واألدوار الھامة التي . 1
تؤدیھا في توفیر أسباب البقاء اقتصادیا ألسرتھا، بما في ذلك عملھا في قطاعات االقتصاد غیر النقدیة، وتتخذ 

 .لكفالة تطبیق أحكام ھذه االتفاقیة على المرأة في المناطق الریفیةجمیع التدابیر المناسبة 
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 التساوي في فرص الحصول على المنح واإلعانات الدراسیة األخرى؛ .د

ا في ذلك برامج تعلیم الكبار ومحو األمیة التساوي في فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعلیم، بم .ه
الوظیفي، وال سیما البرامج التي تھدف إلى التعجیل بقدر اإلمكان بتضییق أي فجوة في التعلیم قائمة 

 بین الرجل والمرأة؛

خفض معدالت ترك الطالبات الدراسة، وتنظیم برامج للفتیات والنساء الالئى تركن المدرسة قبل  .و
 األوان؛

 ؛لعاب الریاضیة والتربیة البدنیةفرص المشاركة النشطة في األ التساوي في .ز

إمكانیة الحصول على معلومات تربویة محددة تساعد على كفالة صحة األسر ورفاھھا، بما في ذلك  .ح
 .المعلومات واإلرشادات التي تتناول تنظیم األسرة

 11المادة 

ى التمییز ضد المرأة في میدان العمل لكي تكفل تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء عل .1
 :لھا، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة، نفس الحقوق وال سیما

 الحق في العمل بوصفھ حقا ثابتا لجمیع البشر؛ .أ

 الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبیق معاییر اختیار واحدة في شؤون االستخدام؛ .ب

اختیار المھنة ونوع العمل، والحق في الترقیة واألمن على العمل وفى جمیع مزایا الحق في حریة  .ج
وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدریب وإعادة التدریب المھني، بما في ذلك التلمذة الحرفیة 

 والتدریب المھني المتقدم والتدریب المتكرر؛

لحق في المساواة في المعاملة فیما یتعلق الحق في المساواة في األجر، بما في ذلك االستحقاقات، وا .د
  بالعمل ذي القیمة المساویة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقییم نوعیة العمل؛

الحق في الضمان االجتماعي، وال سیما في حاالت التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشیخوخة  .ه
  ة مدفوعة األجر؛وغیر ذلك من حاالت عدم األھلیة للعمل، وكذلك الحق في إجاز

 .الحق في الوقایة الصحیة وسالمة ظروف العمل، بما في ذلك حمایة وظیفة اإلنجاب .و

2 . ً لمنع التمییز ضد المرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانا لحقھا الفعلي في العمل، تتخذ الدول  توخیا
 :األطراف التدابیر المناسبة

األمومة والتمییز في الفصل من العمل على أساس لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة  .أ
  الحالة الزوجیة، مع فرض جزاءات على المخالفین؛

إلدخال نظام إجازة األمومة المدفوعة األجر أو المشفوعة بمزایا اجتماعیة مماثلة دون فقدان للعمل  .ب
  السابق أو لألقدمیة أو للعالوات االجتماعیة؛

ة المساندة الالزمة لتمكین الوالدین من الجمع بین االلتزامات العائلیة لتشجیع توفیر الخدمات االجتماعی .ج
وبین مسؤولیات العمل والمشاركة في الحیاة العامة، وال سیما عن طریق تشجیع إنشاء وتنمیة شبكة 

  من مرافق رعایة األطفال؛

 .لھالتوفیر حمایة خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في األعمال التي یثبت أنھا مؤذیة  .د

3 . ً ً  یجب أن تستعرض التشریعات الوقائیة المتصلة بالمسائل المشمولة بھذه المادة استعراضا في ضوء  دوریا
 .المعرفة العلمیة والتكنولوجیة، وأن یتم تنقیحھا أو إلغاؤھا أو توسیع نطاقھا حسب االقتضاء

 12المادة 

التمییز ضد المرأة في میدان الرعایة الصحیة تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على . 1
من أجل أن تضمن لھا، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعایة الصحیة، بما 

 .في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظیم األسرة

فیما یتعلق بالحمل من ھذه المادة تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة  1بالرغم من أحكام الفقرة . 2
والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، موفرة لھا خدمات مجانیة عند االقتضاء، وكذلك تغذیة كافیة أثناء الحمل 

 .والرضاعة

 13المادة 

تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في المجاالت األخرى للحیاة 
 :لكي تكفل لھا، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة نفس الحقوق، والسیمااالقتصادیة واالجتماعیة 

  الحق في االستحقاقات العائلیة؛ .أ

 الحق في الحصول على القروض المصرفیة، والرھون العقاریة وغیر ذلك من أشكال االئتمان المالي؛ .ب

 .جوانب الحیاة الثقافیةلحق في االشتراك في األنشطة الترویحیة واأللعاب الریاضیة وفى جمیع ا .ت

 14المادة 

تضع الدول األطراف في اعتبارھا المشاكل الخاصة التي تواجھھا المرأة الریفیة، واألدوار الھامة التي . 1
تؤدیھا في توفیر أسباب البقاء اقتصادیا ألسرتھا، بما في ذلك عملھا في قطاعات االقتصاد غیر النقدیة، وتتخذ 

 .لكفالة تطبیق أحكام ھذه االتفاقیة على المرأة في المناطق الریفیةجمیع التدابیر المناسبة 
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تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في المناطق الریفیة لكي تكفل . 2
للریفیة بوجھ لھا، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمیة الریفیة وتستفید منھا، وتكفل 

 :خاص الحق في

  المشاركة في وضع وتنفیذ التخطیط اإلنمائي على جمیع المستویات؛ .أ

الوصول إلى تسھیالت العنایة الصحیة المالئمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة  .ب
  بتنظیم األسرة؛

جمیع أنواع التدریب والتعلیم، الحصول على  االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛ .ج
الرسمي وغیر الرسمي، بما في ذلك ما یتصل منھ بمحو األمیة الوظیفي، وكذلك التمتع خصوصا 

  بكافة الخدمات المجتمعیة واإلرشادیة، وذلك لتحقیق زیادة كفاءتھا التقنیة؛

مكافئة لفرص  تنظیم جماعات المساعدة الذاتیة والتعاونیات من أجل الحصول على فرص اقتصادیة .د
  الرجل عن طریق العمل لدى الغیر أو العمل لحسابھن الخاص؛

  المشاركة في جمیع األنشطة المجتمعیة؛ .ه

فرصة الحصول على االئتمانات والقروض الزراعیة، وتسھیالت التسویق، والتكنولوجیا المناسبة،  .و
وكذلك في مشاریع التوطین والمساواة في المعاملة في مشاریع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي 

التمتع بظروف معیشیة مالئمة، وال سیما فیما یتعلق باإلسكان والمرافق الصحیة واإلمداد  الریفي؛
 .بالكھرباء والماء، والنقل، والمواصالت

 الجزء الرابع

 15المادة 

 .تعترف الدول األطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون. 1

راف المرأة، في الشئون المدنیة، أھلیة قانونیة مماثلة ألھلیة الرجل، وتساوى بینھا وبینھ تمنح الدول األط. 2
في فرص ممارسة تلك األھلیة. وتكفل للمرأة، بوجھ خاص، حقوقا مساویة لحقوق الرجل في إبرام العقود 

 .وإدارة الممتلكات، وتعاملھما على قدم المساواة في جمیع مراحل اإلجراءات القضائیة

تتفق الدول األطراف على اعتبار جمیع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي یكون لھا أثر قانوني . 3
 .یستھدف الحد من األھلیة القانونیة للمرأة باطلة والغیة

تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فیما یتعلق بالتشریع المتصل بحركة األشخاص وحریة . 4
 .سكناھم وإقامتھماختیار محل 

 16المادة 

تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في كافة األمور المتعلقة . 1
 :بالزواج والعالقات العائلیة، وبوجھ خاص تضمن، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة

  نفس الحق في عقد الزواج؛ .أ

نفس الحقوق  الزوج، وفى عدم عقد الزواج إال برضاھا الحر الكامل؛نفس الحق في حریة اختیار  .ب
نفس الحقوق والمسؤولیات بوصفھما أبوین، بغض النظر عن  والمسؤولیات أثناء الزواج وعند فسخھ؛

حالتھما الزوجیة، في األمور المتعلقة بأطفالھما وفى جمیع األحوال، یكون لمصلحة األطفال االعتبار 
  األول؛

قوق في أن تقرر، بحریة وبإدراك للنتائج، عدد أطفالھا والفاصل بین الطفل والذي یلیھ، وفى نفس الح .ج
  الحصول على المعلومات والتثقیف والوسائل الكفیلة بتمكینھا من ممارسة ھذه الحقوق؛

 نفس الحقوق والمسؤولیات فیما یتعلق بالوالیة والقوامة والوصایة على األطفال وتبنیھم، أو ما شابھ .د
ذلك من األعراف، حین توجد ھذه المفاھیم في التشریع الوطني، وفى جمیع األحوال یكون لمصلحة 

  األطفال االعتبار األول؛

نفس الحقوق الشخصیة للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختیار إسم األسرة والمھنة ونوع  .ه
  العمل؛

متلكات واإلشراف علیھا وإدارتھا والتمتع بھا فس الحقوق لكال الزوجین فیما یتعلق بملكیة وحیازة المن .و
 .والتصرف فیھا، سواء بال مقابل أو مقابل عوض

ال یكون لخطوبة الطفل أو زواجھ أي اثر قانوني، وتتخذ جمیع اإلجراءات الضروریة، بما في ذلك  .2
 .التشریعي منھا، لتحدید سن أدنى للزواج ولجعل تسجیل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزامیا

 لجزء الخامسا

 17المادة 

من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفیذه ھذه االتفاقیة، تنشأ لجنة للقضاء على التمییز ضد المرأة (یشار . 1
إلیھا فیما یلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ االتفاقیة، من ثمانیة عشر خبیرا وبعد تصدیق الدولة الطرف 

امھا إلیھا من ثالثة وعشرین خبیرا من ذوى المكانة الخلقیة الرفیعة والكفاءة الخامسة والثالثین علیھا أو انضم
العالیة في المیدان الذي تنطبق علیھ ھذه االتفاقیة، تنتخبھم الدول األطراف من بین مواطنیھا ویعملون بصفتھم 

لحضاریة وكذلك النظم الشخصیة، مع إیالء االعتبار لمبدأ التوزیع الجغرافي العادل ولتمثیل مختلف األشكال ا
 .القانونیة الرئیسیة

ینتخب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحھم الدول األطراف ولكل دولة طرف أن  . 2
 .ترشح شخصا واحدا من بین مواطنیھا



دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس   |   85

تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في المناطق الریفیة لكي تكفل . 2
للریفیة بوجھ لھا، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمیة الریفیة وتستفید منھا، وتكفل 

 :خاص الحق في

  المشاركة في وضع وتنفیذ التخطیط اإلنمائي على جمیع المستویات؛ .أ

الوصول إلى تسھیالت العنایة الصحیة المالئمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة  .ب
  بتنظیم األسرة؛

جمیع أنواع التدریب والتعلیم، الحصول على  االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛ .ج
الرسمي وغیر الرسمي، بما في ذلك ما یتصل منھ بمحو األمیة الوظیفي، وكذلك التمتع خصوصا 

  بكافة الخدمات المجتمعیة واإلرشادیة، وذلك لتحقیق زیادة كفاءتھا التقنیة؛

مكافئة لفرص  تنظیم جماعات المساعدة الذاتیة والتعاونیات من أجل الحصول على فرص اقتصادیة .د
  الرجل عن طریق العمل لدى الغیر أو العمل لحسابھن الخاص؛

  المشاركة في جمیع األنشطة المجتمعیة؛ .ه

فرصة الحصول على االئتمانات والقروض الزراعیة، وتسھیالت التسویق، والتكنولوجیا المناسبة،  .و
وكذلك في مشاریع التوطین والمساواة في المعاملة في مشاریع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي 

التمتع بظروف معیشیة مالئمة، وال سیما فیما یتعلق باإلسكان والمرافق الصحیة واإلمداد  الریفي؛
 .بالكھرباء والماء، والنقل، والمواصالت

 الجزء الرابع

 15المادة 

 .تعترف الدول األطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون. 1

راف المرأة، في الشئون المدنیة، أھلیة قانونیة مماثلة ألھلیة الرجل، وتساوى بینھا وبینھ تمنح الدول األط. 2
في فرص ممارسة تلك األھلیة. وتكفل للمرأة، بوجھ خاص، حقوقا مساویة لحقوق الرجل في إبرام العقود 

 .وإدارة الممتلكات، وتعاملھما على قدم المساواة في جمیع مراحل اإلجراءات القضائیة

تتفق الدول األطراف على اعتبار جمیع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي یكون لھا أثر قانوني . 3
 .یستھدف الحد من األھلیة القانونیة للمرأة باطلة والغیة

تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فیما یتعلق بالتشریع المتصل بحركة األشخاص وحریة . 4
 .سكناھم وإقامتھماختیار محل 

 16المادة 

تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في كافة األمور المتعلقة . 1
 :بالزواج والعالقات العائلیة، وبوجھ خاص تضمن، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة

  نفس الحق في عقد الزواج؛ .أ

نفس الحقوق  الزوج، وفى عدم عقد الزواج إال برضاھا الحر الكامل؛نفس الحق في حریة اختیار  .ب
نفس الحقوق والمسؤولیات بوصفھما أبوین، بغض النظر عن  والمسؤولیات أثناء الزواج وعند فسخھ؛

حالتھما الزوجیة، في األمور المتعلقة بأطفالھما وفى جمیع األحوال، یكون لمصلحة األطفال االعتبار 
  األول؛

قوق في أن تقرر، بحریة وبإدراك للنتائج، عدد أطفالھا والفاصل بین الطفل والذي یلیھ، وفى نفس الح .ج
  الحصول على المعلومات والتثقیف والوسائل الكفیلة بتمكینھا من ممارسة ھذه الحقوق؛

 نفس الحقوق والمسؤولیات فیما یتعلق بالوالیة والقوامة والوصایة على األطفال وتبنیھم، أو ما شابھ .د
ذلك من األعراف، حین توجد ھذه المفاھیم في التشریع الوطني، وفى جمیع األحوال یكون لمصلحة 

  األطفال االعتبار األول؛

نفس الحقوق الشخصیة للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختیار إسم األسرة والمھنة ونوع  .ه
  العمل؛

متلكات واإلشراف علیھا وإدارتھا والتمتع بھا فس الحقوق لكال الزوجین فیما یتعلق بملكیة وحیازة المن .و
 .والتصرف فیھا، سواء بال مقابل أو مقابل عوض

ال یكون لخطوبة الطفل أو زواجھ أي اثر قانوني، وتتخذ جمیع اإلجراءات الضروریة، بما في ذلك  .2
 .التشریعي منھا، لتحدید سن أدنى للزواج ولجعل تسجیل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزامیا

 لجزء الخامسا

 17المادة 

من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفیذه ھذه االتفاقیة، تنشأ لجنة للقضاء على التمییز ضد المرأة (یشار . 1
إلیھا فیما یلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ االتفاقیة، من ثمانیة عشر خبیرا وبعد تصدیق الدولة الطرف 

امھا إلیھا من ثالثة وعشرین خبیرا من ذوى المكانة الخلقیة الرفیعة والكفاءة الخامسة والثالثین علیھا أو انضم
العالیة في المیدان الذي تنطبق علیھ ھذه االتفاقیة، تنتخبھم الدول األطراف من بین مواطنیھا ویعملون بصفتھم 

لحضاریة وكذلك النظم الشخصیة، مع إیالء االعتبار لمبدأ التوزیع الجغرافي العادل ولتمثیل مختلف األشكال ا
 .القانونیة الرئیسیة

ینتخب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحھم الدول األطراف ولكل دولة طرف أن  . 2
 .ترشح شخصا واحدا من بین مواطنیھا
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األقل من یجرى االنتخاب األول بعد ستة أشھر من تاریخ بدء نفاذ ھذه االتفاقیة، وقبل ثالثة أشھر على  .3
تاریخ كل انتخاب، یوجھ األمین العام لألمم المتحدة رسالة إلى الدول األطراف یدعوھا فیھا إلى تقدیم ترشیحاتھا 
في غضون شھرین. ویعد األمین العام قائمة ألفبائیة بجمیع األشخاص المرشحین على ھذا النحو، مع ذكر 

 .ل األطرافالدولة الطرف التي رشحت كال منھم، ویبلغھا إلى الدو

تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول األطراف یدعو إلیھ األمین العام في مقر األمم المتحدة.  .4
وفى ذلك االجتماع، الذي یشكل اشتراك ثلثي الدول األطراف فیھ نصابا قانونیا لھ، یكون األشخاص المنتخبون 

عدد من األصوات وعلى أكثریة مطلقة من أصوات  لعضویة اللجنة ھم المرشحون الذین یحصلون على أكبر
 .ممثلي الدول األطراف الحاضرین والمصوتین

ینتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتھا أربع سنوات. غیر أن فترة تسعة من األعضاء المنتخبین في االنتخاب  .5
باختیار أسماء ھؤالء األول تنقضي في نھایة فترة سنتین، ویقوم رئیس اللجنة، بعد االنتخاب األول فورا، 

 .األعضاء التسعة بالقرعة

من ھذه المادة بعد  4و  3و  2یجرى انتخاب أعضاء اللجنة اإلضافیین الخمسة وفقا ألحكام الفقرات . 6
التصدیق أو االنضمام الخامس والثالثین. وتنتھي والیة اثنین من األعضاء اإلضافیین المنتخبین بھذه المناسبة 

 .سنتین. ویتم اختیار اسمیھما بالقرعة من قبل رئیس اللجنةفي نھایة فترة 

لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبیرھا عن العمل كعضو في اللجنة بتعیین خبیر . 7
 .آخر من بین مواطنیھا، رھنا بموافقة اللجنة

رد األمم المتحدة باألحكام والشروط یتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعیة العامة، مكافآت تدفع من موا. 8
 .التي تحددھا الجمعیة، مع إیالء االعتبار ألھمیة المسؤولیات المنوطة باللجنة

یوفر األمین العام لألمم المتحدة ما یلزم اللجنة من موظفین ومرافق لالضطالع بصورة فعالة بالوظائف . 9
 .المنوطة بھا بموجب ھذه االتفاقیة

 18المادة 

الدول األطراف بأن تقدم إلى األمین العام لألمم المتحدة، تقریرا عما اتخذتھ من تدابیر تشریعیة  تتعھد. 1
وقضائیة وإداریة وغیرھا من أجل إنفاذ أحكام ھذه االتفاقیة وعن التقدم المحرز في ھذا الصدد، كیما تنظر 

 :اللجنة في ھذا التقریر وذلك

  ة للدولة المعنیة؛في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسب .أ

 . قل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلكوبعد ذلك كل أربع سنوات على األ .ب

 .یجوز أن تبین التقاریر العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بااللتزامات المقررة في ھذه االتفاقیة. 2

 19المادة 

 .تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بھا. 1

 .أعضاء مكتبھا لفترة سنتینتنتخب اللجنة . 2

 20المادة 

من  18تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة ال تزید على أسبوعین سنویا للنظر في التقاریر المقدمة وفقا للمادة . 1
 .ھذه االتفاقیة

 .تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر األمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة. 2

 21المادة 

دم اللجنة تقریرا سنویا عن أعمالھا إلى الجمعیة العامة لألمم المتحدة بواسطة المجلس االقتصادي تق. 1
واالجتماعي، ولھا أن تقدم مقترحات وتوصیات عامة مبنیة على دراسة التقاریر والمعلومات الواردة من 

عة بتعلیقات الدول الدول األطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصیات العامة في تقریر اللجنة مشفو
 .األطراف، إن وجدت

 .یحیل األمین العام تقاریر اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعالمھا. 2

 22المادة 

یحق للوكاالت المتخصصة أن توفد من یمثلھا لدى النظر في تنفیذ ما یقع في نطاق أعمالھا من أحكام ھذه 
إلى تقدیم تقاریر عن تنفیذ االتفاقیة في المجاالت التي تقع في االتفاقیة. وللجنة أن تدعو الوكاالت المتخصصة 

 .نطاق أعمالھا

 الجزء السادس

 23المادة 

 :لیس في ھذه االتفاقیة ما یمس أیة أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقیق المساواة بین الرجل والمرأة تكون واردة

  ؛في تشریعات دولة طرف ما .أ

 .اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولةأو في أیة اتفاقیة أو معاھدة أو  .ب

 24المادة 
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األقل من یجرى االنتخاب األول بعد ستة أشھر من تاریخ بدء نفاذ ھذه االتفاقیة، وقبل ثالثة أشھر على  .3
تاریخ كل انتخاب، یوجھ األمین العام لألمم المتحدة رسالة إلى الدول األطراف یدعوھا فیھا إلى تقدیم ترشیحاتھا 
في غضون شھرین. ویعد األمین العام قائمة ألفبائیة بجمیع األشخاص المرشحین على ھذا النحو، مع ذكر 

 .ل األطرافالدولة الطرف التي رشحت كال منھم، ویبلغھا إلى الدو

تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول األطراف یدعو إلیھ األمین العام في مقر األمم المتحدة.  .4
وفى ذلك االجتماع، الذي یشكل اشتراك ثلثي الدول األطراف فیھ نصابا قانونیا لھ، یكون األشخاص المنتخبون 

عدد من األصوات وعلى أكثریة مطلقة من أصوات  لعضویة اللجنة ھم المرشحون الذین یحصلون على أكبر
 .ممثلي الدول األطراف الحاضرین والمصوتین

ینتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتھا أربع سنوات. غیر أن فترة تسعة من األعضاء المنتخبین في االنتخاب  .5
باختیار أسماء ھؤالء األول تنقضي في نھایة فترة سنتین، ویقوم رئیس اللجنة، بعد االنتخاب األول فورا، 

 .األعضاء التسعة بالقرعة

من ھذه المادة بعد  4و  3و  2یجرى انتخاب أعضاء اللجنة اإلضافیین الخمسة وفقا ألحكام الفقرات . 6
التصدیق أو االنضمام الخامس والثالثین. وتنتھي والیة اثنین من األعضاء اإلضافیین المنتخبین بھذه المناسبة 

 .سنتین. ویتم اختیار اسمیھما بالقرعة من قبل رئیس اللجنةفي نھایة فترة 

لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبیرھا عن العمل كعضو في اللجنة بتعیین خبیر . 7
 .آخر من بین مواطنیھا، رھنا بموافقة اللجنة

رد األمم المتحدة باألحكام والشروط یتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعیة العامة، مكافآت تدفع من موا. 8
 .التي تحددھا الجمعیة، مع إیالء االعتبار ألھمیة المسؤولیات المنوطة باللجنة

یوفر األمین العام لألمم المتحدة ما یلزم اللجنة من موظفین ومرافق لالضطالع بصورة فعالة بالوظائف . 9
 .المنوطة بھا بموجب ھذه االتفاقیة

 18المادة 

الدول األطراف بأن تقدم إلى األمین العام لألمم المتحدة، تقریرا عما اتخذتھ من تدابیر تشریعیة  تتعھد. 1
وقضائیة وإداریة وغیرھا من أجل إنفاذ أحكام ھذه االتفاقیة وعن التقدم المحرز في ھذا الصدد، كیما تنظر 

 :اللجنة في ھذا التقریر وذلك

  ة للدولة المعنیة؛في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسب .أ

 . قل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلكوبعد ذلك كل أربع سنوات على األ .ب

 .یجوز أن تبین التقاریر العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بااللتزامات المقررة في ھذه االتفاقیة. 2

 19المادة 

 .تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بھا. 1

 .أعضاء مكتبھا لفترة سنتینتنتخب اللجنة . 2

 20المادة 

من  18تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة ال تزید على أسبوعین سنویا للنظر في التقاریر المقدمة وفقا للمادة . 1
 .ھذه االتفاقیة

 .تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر األمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة. 2

 21المادة 

دم اللجنة تقریرا سنویا عن أعمالھا إلى الجمعیة العامة لألمم المتحدة بواسطة المجلس االقتصادي تق. 1
واالجتماعي، ولھا أن تقدم مقترحات وتوصیات عامة مبنیة على دراسة التقاریر والمعلومات الواردة من 

عة بتعلیقات الدول الدول األطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصیات العامة في تقریر اللجنة مشفو
 .األطراف، إن وجدت

 .یحیل األمین العام تقاریر اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعالمھا. 2

 22المادة 

یحق للوكاالت المتخصصة أن توفد من یمثلھا لدى النظر في تنفیذ ما یقع في نطاق أعمالھا من أحكام ھذه 
إلى تقدیم تقاریر عن تنفیذ االتفاقیة في المجاالت التي تقع في االتفاقیة. وللجنة أن تدعو الوكاالت المتخصصة 

 .نطاق أعمالھا

 الجزء السادس

 23المادة 

 :لیس في ھذه االتفاقیة ما یمس أیة أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقیق المساواة بین الرجل والمرأة تكون واردة

  ؛في تشریعات دولة طرف ما .أ

 .اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولةأو في أیة اتفاقیة أو معاھدة أو  .ب

 24المادة 
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تتعھد الدول األطراف باتخاذ جمیع ما یلزم من تدابیر على الصعید الوطني تستھدف تحقیق اإلعمال الكامل 
 .وق المعترف بھا في ھذه االتفاقیةللحق

 25المادة 

 .یكون التوقیع على ھذه االتفاقیة متاحا لجمیع الدول. 1

 .عام لألمم المتحدة ودیعا لھذه االتفاقیةیسمى األمین ال. 2

 .تخضع ھذه االتفاقیة للتصدیق. وتودع صكوك التصدیق لدى األمین العام لألمم المتحدة. 3

یكون االنضمام إلى ھذه االتفاقیة متاحا لجمیع الدول. ویقع االنضمام بإیداع صك انضمام لدى األمین العام . 4
 .لألمم المتحدة

 26المادة 

دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في ھذه االتفاقیة، وذلك عن طریق إشعار خطى  ألیة. 1
 .یوجھ إلى األمین العام لألمم المتحدة

 .تقرر الجمعیة العامة لألمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل ھذا الطلب. 2

 27المادة 

الثالثین الذي یلي تاریخ إیداع صك التصدیق أو االنضمام العشرین لدى یبدأ نفاذ ھذه االتفاقیة في الیوم . 1
 .األمین العام لألمم المتحدة

أما الدول التي تصدق ھذه االتفاقیة أو تنضم إلیھا بعد إیداع صك التصدیق أو االنضمام العشرین فیبدأ نفاذ . 2
 .الدولة صك تصدیقھا أو انضمامھااالتفاقیة إزاءھا في الیوم الثالثین الذي یلي تاریخ إیداع ھذه 

 28المادة 

یتلقى األمین العام لألمم المتحدة نص التحفظات التي تبدیھا الدول وقت التصدیق أو االنضمام، ویقوم  .1
 .بتعمیمھا على جمیع الدول

 .ال یجوز إبداء أي تحفظ یكون منافیا لموضوع ھذه االتفاقیة وغرضھا. 2

وقت بتوجیھ إشعار بھذا المعنى إلى األمین العام لألمم المتحدة، الذي یقوم یجوز سحب التحفظات في أي . 3
 .عندئذ بإبالغ جمیع الدول بھ. ویصبح ھذا اإلشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاریخ تلقیھ

 29المادة 

ال  یعرض للتحكیم أي خالف بین دولتین أو أكثر من الدول األطراف حول تفسیر أو تطبیق ھذه االتفاقیة. 1
یسوى عن طریق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من ھذه الدول. فإذا لم یتمكن األطراف، خالل 
ستة اشھر من تاریخ طلب التحكیم، من الوصول إلى اتفاق على تنظیم أمر التحكیم، جاز ألي من أولئك 

 .اسي للمحكمةاألطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولیة بطلب یقدم وفقا للنظام األس

ألیة دولة طرف أن تعلن، لدى توقیع ھذه االتفاقیة أو تصدیقھا أو االنضمام إلیھا، أنھا ال تعتبر نفسھا ملزمة . 2
من ھذه المادة. وال تكون الدول األطراف األخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أیة دولة طرف أبدت  1بالفقرة 

 .تحفظا من ھذا القبیل

من ھذه المادة أن تسحب ھذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجھھ  2أبدت تحفظا وفقا للفقرة ألیة دولة طرف . 3
 .إلى األمین العام لألمم المتحدة

 30المادة 

تودع ھذه االتفاقیة، التي تتساوى في الحجیة نصوصھا باألسبانیة واإلنكلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة 
متحدة. وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب األصول، والفرنسیة لدى األمین العام لألمم ال

 .بإمضاء ھذه االتفاقیة
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تتعھد الدول األطراف باتخاذ جمیع ما یلزم من تدابیر على الصعید الوطني تستھدف تحقیق اإلعمال الكامل 
 .وق المعترف بھا في ھذه االتفاقیةللحق

 25المادة 

 .یكون التوقیع على ھذه االتفاقیة متاحا لجمیع الدول. 1

 .عام لألمم المتحدة ودیعا لھذه االتفاقیةیسمى األمین ال. 2

 .تخضع ھذه االتفاقیة للتصدیق. وتودع صكوك التصدیق لدى األمین العام لألمم المتحدة. 3

یكون االنضمام إلى ھذه االتفاقیة متاحا لجمیع الدول. ویقع االنضمام بإیداع صك انضمام لدى األمین العام . 4
 .لألمم المتحدة

 26المادة 

دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في ھذه االتفاقیة، وذلك عن طریق إشعار خطى  ألیة. 1
 .یوجھ إلى األمین العام لألمم المتحدة

 .تقرر الجمعیة العامة لألمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل ھذا الطلب. 2

 27المادة 

الثالثین الذي یلي تاریخ إیداع صك التصدیق أو االنضمام العشرین لدى یبدأ نفاذ ھذه االتفاقیة في الیوم . 1
 .األمین العام لألمم المتحدة

أما الدول التي تصدق ھذه االتفاقیة أو تنضم إلیھا بعد إیداع صك التصدیق أو االنضمام العشرین فیبدأ نفاذ . 2
 .الدولة صك تصدیقھا أو انضمامھااالتفاقیة إزاءھا في الیوم الثالثین الذي یلي تاریخ إیداع ھذه 

 28المادة 

یتلقى األمین العام لألمم المتحدة نص التحفظات التي تبدیھا الدول وقت التصدیق أو االنضمام، ویقوم  .1
 .بتعمیمھا على جمیع الدول

 .ال یجوز إبداء أي تحفظ یكون منافیا لموضوع ھذه االتفاقیة وغرضھا. 2

وقت بتوجیھ إشعار بھذا المعنى إلى األمین العام لألمم المتحدة، الذي یقوم یجوز سحب التحفظات في أي . 3
 .عندئذ بإبالغ جمیع الدول بھ. ویصبح ھذا اإلشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاریخ تلقیھ

 29المادة 

ال  یعرض للتحكیم أي خالف بین دولتین أو أكثر من الدول األطراف حول تفسیر أو تطبیق ھذه االتفاقیة. 1
یسوى عن طریق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من ھذه الدول. فإذا لم یتمكن األطراف، خالل 
ستة اشھر من تاریخ طلب التحكیم، من الوصول إلى اتفاق على تنظیم أمر التحكیم، جاز ألي من أولئك 

 .اسي للمحكمةاألطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولیة بطلب یقدم وفقا للنظام األس

ألیة دولة طرف أن تعلن، لدى توقیع ھذه االتفاقیة أو تصدیقھا أو االنضمام إلیھا، أنھا ال تعتبر نفسھا ملزمة . 2
من ھذه المادة. وال تكون الدول األطراف األخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أیة دولة طرف أبدت  1بالفقرة 

 .تحفظا من ھذا القبیل

من ھذه المادة أن تسحب ھذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجھھ  2أبدت تحفظا وفقا للفقرة ألیة دولة طرف . 3
 .إلى األمین العام لألمم المتحدة

 30المادة 

تودع ھذه االتفاقیة، التي تتساوى في الحجیة نصوصھا باألسبانیة واإلنكلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة 
متحدة. وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب األصول، والفرنسیة لدى األمین العام لألمم ال

 .بإمضاء ھذه االتفاقیة
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=LçäîÉáRë èôdáÖLN lëçäÖKë àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖK ÅîÄ]R ldStR ïSÖK QLOÄtÖK

- AD=èKëL¸áÖK ÅîÄ]R óÖK êîáKdÖK QKòKdZ´K uîáZ ï{ êÖáLÉÖK êÉdL˛áÖK óÖs ÑLZdÖK uîZ˛R

- AEdÄ|ÖK òPs óÖs òLmÄÖKë <LçÖ ÑátÖK jd{ dî{ëR ÇÖc ï{ LáN <èôdáÖÖ íbLkS¢ßK Ñ®ÄSgßK eìetR

QKdîîxR òKdZõ Åìdo às <dÄ|ÖÖ êîÖÉîçÖK MLOg©K êZÖLtá Ñ®` àá èôdáÖK óÖs u¢KëÖK bìKeSáÖKë dáS¸áÖK

<êî|ìdÖK ÅoLäáÖK òL¸â àçî{ àáN <òL¸äÖK uîáZ Ñëkë ï{ èKëL¸áÖK ÅîÄ]R àLámë êìbLkS¢ßK ÑÉLîçÖK ï{

=êáLtÖK QLáb`ÖKë jd|ÖKë êîZLSâ´K bdKëáÖK óÖK <êîáäSÖK êîÖás ï{ êìëî]ÖK zKdo©K àá àådLOSsLN

- AFÑ®` àá bdoáÖK íbLkS¢ßK ëáäÖK ÇÖc ï{ LáN <d˛OÖK óÖs eÉdSR ïSÖK êáKbS¸áÖK êîáäSÖK eìetR

QLîS|ÖÖ êîÖë©K êî]kÖK êìLsdÖKë PìdbSÖKë êîá©K ë]áë èLî]ÖK ñbá dáS¸áÖK ÜîÖtSÖKë ïgLg©K ÜîÖtSÖK dî{ëR

=òL¸äÖKë
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- @IQLsLáSZKë èb]SáÖK Üá©K QKdáRùá àá ÅOg Láî{ ÜbÄR àáë òKd§ Å{KëR àá ÅÄ]R Láá ~®oâßK

ëìd ï{ êîáäSÖKë ê†îOÖKë <@HHI ÜLs Çdëìëîâ ï{ Ñ|oÖKë <@HGD ÜLs ïNëdîâ ï{ èôdáÖLN êîätáÖK - êáÄÖK

<@HHC ÜLs èdåLÄÖK ï{ êîáäSÖKë àLÉ¸ÖKë <@HHB ÜLs Läîî{ ï{ àL¸â´K ~ëÄ]ë <@HHA ÜLs ëdîâLZ íb

=ÜÖ¸ÖKë êîáäSÖKë èKëL¸áÖK ÅîÄ]R zbçN ÇÖcë <@HHD ÜLs àwLçäNëÉ ï{ êîsLáSZßK êîáäSÖKë

- @@=èôdáÖLN lëçäÖÖ êîtÖoSÖK ïNëdîâ QLîZîRKdSgß ÑLt|ÖKë ÑáLÉÖK cî|äSÖK óÖK ÑkëSÖK

- @Aë]â óÖs <bÄStáÖKë àìbÖKë dîámÖKë dÉ|ÖK êìd] ï{ Å]ÖK ÇÖc ï{ LáN <LçN lëçäÖKë èôdáÖK àîÉáR

ÇKdSißLN ëô ñbKd{ <ÑLZdÖKë òL¸äÖÖ êìdÉ|ÖKë êî]ëdÖKë êî¢®`©Kë êìëätáÖK QLZLîS]ßK êîOÖR ï{ Üç¸ì

ÜçRLtÖoSÖ LÄ{ë ÜçRLî] ñdZá ÜgdN uáSZáÖK ï{ ÜçRL¢Lo ÑáLÉ ~®oõ êîâLÉáõ ÜçÖ Ñ|ÉR ÇÖcNë <Üådîw uá

=Üç¸|âô Üå

:ïÖì LáN rLäS¢K óÖs à]âë

- @BÇÖc ï{ LáN <uáSZáÖK èLî] PâKëZ uîáZ ï{ èKëL¸áÖK Üb¢ óÖs êÖáLÉÖK LçSÉdL˛áë èôdáÖK àîÉáR àô

=ÜÖ¸ÖKë êîáäSÖKë èKëL¸áÖK ÅîÄ]SÖ êîgLgô dëáô <êoÖ¸ÖK u¢Këá vëÖNë dKdÄÖK uäk êîÖás ï{ êÉdL˛áÖK

- @C=àL¸â´K ~ëÄ] àá èôdáÖK ~ëÄ] àô

- @Dàs QLîÖëù¸áÖK èôdáÖKë ÑZdÖK ÜgLÄRë <bdKëáÖK óÖK ÑëkëÖKë <jd|ÖKë <~ëÄ]ÖK ï{ èKëL¸áÖK àô

ÜîsbSÖ ÇÖcÉë LáçRdgô êîåL{dë LáçSîåL{dÖ êágL] dëáô LáçäîN êáZ¸äáÖK êÉKd˛ÖKë <íëL¸SÖLN èdg©K

=êîoKdÄáìbÖK

- @E<ê†îOÖK êìLá]ë <êîsLáSZßK êîáäSÖKë <bdoáÖK íbLkS¢ßK ëáäÖK óÖs bLáSsßLN dÄ|ÖK óÖs òLmÄÖK àô

jd|ÖK ù{LÉR ÅîÄ]Rë êîsLáSZßKë êìbLkS¢ßK êîáäSÖK ï{ èôdáÖK ÇKdiõ ïmSÄì êîsLáSZßK êÖKbtÖK dî{ëRë

êáKbS¸áÖK êîáäSÖK ÅîÄ]R ÑáKës àá LáådLOSsLN <èKëL¸áÖK Üb¢ óÖs êÖáLÉ êÉdL˛á ÑZdÖKë èôdáÖK êÉdL˛áë

=Lçäá àìbî|S¸á LáådLOSsLNë d˛OÖK êáb`Ö êçZëáÖK

- @FÇÖR êkL`ë <àçS]kN êÄÖtSáÖK dëá©K uîáZ ï{ ÜÉ]SÖK ï{ òL¸äÖK uîáZ Å]N ^ìdkÖK zKdSsßK àô

=èôdáÖK àîÉáSÖ ïgLgô dáô <KbbZá Å]ÖK Kcå bîÉöRë <àçSNëk`N êÖkSáÖK

- @GlëçäÖLN éÖ ÜLk|âK ß LoLORdK nORdìë éÄîÄ]R àÉáì ïáÖLtÖKë ïáîÖ¢´Kë ïäoëÖKë ïÖ]áÖK ÜÖ¸ÖK àô

uîáZ óÖs ÜüKbÖK ÜÖ¸ÖK eìetRë <QLsKeäÖK Ñ]ë <èbLîÄÖK QßLZá ï{ êîgLgô èë¢ ÑWáR ïSÖK èôdáÖLN

=QLìëS¸áÖK
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- @Hï{ LáN <[áKdNë QLgLîg bkdë cî|äRë ÜîákR <èôdáÖK àá êÖáLÉ êÉdL˛áN <ÜSì àô ídëdmÖK àá àô

ÑbLOSáÖK eìetSÖKë èòL|ÉÖKë êîÖLt|ÖLN Ü¸SRë àî¸äZÖK QKdLOSsK Lçî{ ósKdR <êîüLáâõ [áKdNë QLgLîg ÇÖc

=LçN lëçäÖKë èôdáÖK àîÉáR óÖs uZ˛Rë eetR àô Lçâöi àá àëÉì <QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs <LçäîN Láî{

- AIêîüL¸äÖK QLÉO˛ÖKë QLsLáZÖK êkL`ë <ïâbáÖK uáSZáÖK ï{ êÖsL|ÖK dkLätÖK uîáZ ÜLçgõë êÉdL˛á àô

QLsLáZÖK ãcå Ñ®ÄSgß ÑáLÉÖK ÜKdS]ßK uá <êîÖ]áÖK QLtáSZáÖK QLáqäáë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK düLgë

=êîÖLt|N éStNLSáë ÑátÖK YLçäá cî|äSÖ ÜLå dáô <QLáëÉ]ÖK uá àëLtSÖLNë <QLáqäáÖKë

- A@<ïÖëbÖK uáSZáÖKë QLáëÉ]ÖK àôë .ïÖëbÖK uáSZáÖKë QLáëÉ]ÖK ÜKeSÖK ïmSÄì ÑátÖK YLçäá cî|äR àô

èdëdmN àë{dStì <dáRùáÖK ï{ èbëÄtáÖK QLáKeSÖßK ÇÖc ï{ LáN <ÑátÖLN êîÖëbë êîäoë QLáKeSÖK ÜåbÄtN

.LçN lëçäÖKë èôdáÖK àîÉáSÖ êìdë{ dîNKbR cL`RK

:ïÖì Lá óÖs ÜetÖK LâbÄs b¢ë

- AAlëçäÖÖ êîtÖoSÖK ïNëdîâ QLîZîRKdSgK zKbåô ÅîÄ]R óÖK êîáKdÖK QKòKdZ´Kë bëçZÖK ê|sLmá

=ïÖL]ÖK àdÄÖK êìLçäN èôdáÖLN

- ABdîNKbR cL`RKë <êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ] uîáZN ®áLÉ LtSáR êÖ|oÖKë èôdáÖK uSáR àLám

=QLìd]ÖKë ~ëÄ]ÖK ãcå ÇLçSâK bm êÖLt{

- ACuîáZ êÖKeõë <êÖ|oÖKë èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖÖ êáe®ÖK dîNKbSÖK uîáZ cL`RK

=LçäîÉáRë èôdáÖLN lëçäÖKë àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖK ÅîÄ]R ldStR ïSÖK QLOÄtÖK

- AD=èKëL¸áÖK ÅîÄ]R óÖK êîáKdÖK QKòKdZ´K uîáZ ï{ êÖáLÉÖK êÉdL˛áÖK óÖs ÑLZdÖK uîZ˛R

- AEdÄ|ÖK òPs óÖs òLmÄÖKë <LçÖ ÑátÖK jd{ dî{ëR ÇÖc ï{ LáN <èôdáÖÖ íbLkS¢ßK Ñ®ÄSgßK eìetR

QKdîîxR òKdZõ Åìdo às <dÄ|ÖÖ êîÖÉîçÖK MLOg©K êZÖLtá Ñ®` àá èôdáÖK óÖs u¢KëÖK bìKeSáÖKë dáS¸áÖK

<êî|ìdÖK ÅoLäáÖK òL¸â àçî{ àáN <òL¸äÖK uîáZ Ñëkë ï{ èKëL¸áÖK ÅîÄ]R àLámë êìbLkS¢ßK ÑÉLîçÖK ï{

=êáLtÖK QLáb`ÖKë jd|ÖKë êîZLSâ´K bdKëáÖK óÖK <êîáäSÖK êîÖás ï{ êìëî]ÖK zKdo©K àá àådLOSsLN

- AFÑ®` àá bdoáÖK íbLkS¢ßK ëáäÖK ÇÖc ï{ LáN <d˛OÖK óÖs eÉdSR ïSÖK êáKbS¸áÖK êîáäSÖK eìetR

QLîS|ÖÖ êîÖë©K êî]kÖK êìLsdÖKë PìdbSÖKë êîá©K ë]áë èLî]ÖK ñbá dáS¸áÖK ÜîÖtSÖKë ïgLg©K ÜîÖtSÖK dî{ëR

=òL¸äÖKë
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- AGbüKdÖK dëbÖLN L{KdSsK <XîW]ÖK ït¸ÖKë èôdáÖLN lëçäÖK ÑZô àá Ü®¸ÖK êÖL|ÉÖ êîNLZìõ QKëo` cL`RK

bîìöRë <êÖLt{ë êádLk êîÖëb êO�Kdá T]R ÑáLÉÖKë ÜLtÖK \®¸ÖK reâ óÖK <ÜÖ¸ÖK êÉd] ï{ èôdáÖK éìbùR ícÖK

MdLZSÖK óÖs ÑáLi dq] ld|Ö êîáÖLs èbåLtá ÜKdNõ óÖK òLoNõ àëb ÑkëSÖK LçN bëkÄáÖK QLmëL|áÖK

ãcå dL˛SâK uäáë êìëëäÖK ê]Ög©K reâ ï{ Üç¸Rë zKdo©K bbtSáë ßLt{ LÄÄ]R Lçäá ÅÄ]SÖK àÉáì êìëëäÖK

=éOâKëZ uîáZN ê]Ög©K

- AH=éîÖs òLmÄÖKë èLS|ÖKë èôdáÖK bm éZëáÖK }ätÖK ÑLÉiô uîáZ uäá

- BIï{ LáçSÖáLtá ï{ë êî]kÖK êìLsdÖKë ÜîÖtSÖK óÖs Ñëk]ÖK ï{ ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖK àLám

=ÜîÖtR àá éîÖs Ñk]R Lá ÇÖcÉë <èôdáÖÖ êîNLZâ´Kë êî¸äZÖK ê]kÖK àî¸]Rë àîÖLZáÖK àìcå

- B@=LçSìLá]ë èLS|ÖKë èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] uîáZ eìetR

- BAàëb Ñë]R èbbtSá QLOÄs àçZKëì ïR®ÖK QLîS|ÖKë òL¸äÖK uîáZ uSáR àLámÖ bëçZÖK ê|sLmá

ëô ê{LÄWÖK ëô ïäVßK òLáSâßK ëô êxÖÖK ëô à¸ÖK ëô ï�dtÖK Ñk©K ÑWá ÑáKës PO¸N àçN lëçäÖKë àçäîÉáR

=êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ] uîáZN ®áLÉ LtSáR <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá àçâëÉÖ ëô <ê�LsßK ëô àìbÖK

- BBèLS|ÖKë èôdáÖÖ êìLá]ÖK dî{ëR ÑZô àá <ïâL¸â´K àëâLÄÖK ÇÖc ï{ LáN <ïÖëbÖK àëâLÄÖK ÜKdS]K àLám

=jL` éZëN

- BCÜb� óÖs êÖáLÉÖK àçSÉdL˛á àLámë <dLás©K uîáZ ï{ òL¸äÖKë QLîS|ÖÖ ñëkÄÖK QLâLÉá´K êîáäR

=êîáäSÖK êîÖás ï{ àådëb eìetRë <uîáZÖÖ Ñm{ô ÜÖLs òLäN ï{ èKëL¸áÖK

:ïÖì Lá óÖs ÜetÖK LâbÄs b�ë

- BDÜÖtÖKë <àLáSüßKë <ld©K ÇÖc ï{ LáN <êìbLkS�ßK bdKëáÖK óÖK èKëL¸áÖK Üb� óÖs èôdáÖK Ñëkë àLám

èLS|ÖKë èôdáÖLN lëçäÖK èbLìeÖ êÖîgëÉ <~Këg©Kë <QßLkRßKë <QLáëÖtáÖKë <ïäçáÖK PìdbSÖKë <LîZëÖëäÉSÖKë

ãcå óÖK èKëL¸áÖK Üb� óÖs ÑëkëÖK dLáV ïäZ óÖs LáçRKdb� eìetR Ñ®` àá ÇÖc ï{ LáN <LáçäîÉáRë

=ÑüLgë êÖáZ àám <ïÖëbÖK àëLtSÖK êogKëN bdKëáÖK

- BEQL¸gùáÖKë QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá Lìë� LáKeSÖK PÖoSîg ícÖK ÑátÖK YLçäá \LZâ àLám

êìLá]ë êîsLáSZßK êîáäSÖKë êìbLkS�ßK êîáäSÖK àöN Kbìbi LsLäS�K àëtäSÄá Läâõë .btkÖK uîáZ óÖs êîÖëbÖK

àá éÖcOâ Lá Ümì ícÖK dLo´K ïå ïSÖK <êáKbS¸áÖK êîáäSÖK ï{ LmtN LçmtN eetì êoNKdSá dkLäs ê†îOÖK

<òKdÄ|ÖK àîÉáSN ÜÖ¸R ïSÖK ê|käáÖK êîsLáSZßK êîáäSÖK àõ .d˛OÖK uîáZÖ ó�dô èLî] êîsëâ ÅîÄ]SÖ bëçZ

ïå ÜKbS¸á ë]â óÖs êî†îOÖK bdKëáÖK Ñ®xSgK ÑZô àá <dÄ|ÖK èöoë T]R à˛tì ïü®ÖK òL¸äÖK êkL`Në
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~Lîg ï{ êmìdtÖK èbsLÄÖK Kc ÑkKëSáÖK íbLkS�ßK ëáäÖK àöN ÜÖ¸â LáÉ .êáKbS¸áÖK êîáäSÖÖ ídëdm fLgô

ÑátÖK YLçäá \LZâ àô LáÉ .êîsLáSZßK êÖKbtÖKë êîsLáSZßK êîáäSÖK êáKbSgß Üeß dáô êáKbS¸áÖK êîáäSÖK

àKbÖOÖÖ êî{Lmõë èbìbZ bdKëá dî{ëR ÇÖcÉë <ïÖëbÖKë ïäoëÖK àìbîtkÖK óÖs bdKëáÖÖ êî{LÉ ê†OtR ïmSÄîg

ÑZô àá <êkL`ÖKë êîüLäWÖKë zKdo©K èbbtSáÖK dbLkáÖK ÇÖc ï{ LáN <ê]LSáÖK ÑìëáSÖK QLîÖ§ uîáZ àá êîáLäÖK

=êîÖëbÖKë êîáîÖ�´Kë êîáîÖ�´K àëbë êîäoëÖK QL¸gùáÖK èdb� eìetSÖ êîÖLá bdKëá dî{ëRë =èôdáÖLN lëçäÖK

Üb� óÖs ÑZdÖKë èôdáÖK êÉdL˛áNë <jd|ÖKë QLîÖëù¸áÖKë ~ëÄ]ÖK ï{ ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖLN ÜKeSÖßKë

QLîÖ§ eìetR ëô òL˛âõë =QLgLî¸ÖK Ügd QLîÖásë êîÖëbÖKë êîáîÖ�´Kë êîäoëÖK QL†îçÖK uîáZ ï{ èKëL¸áÖK

=ÜÖLtÖK òL¸â ÜLáô btkÖK uîáZ óÖs êÖòL¸áÖK

- BFïmSÄîg Lá ëåë <êîÖLÄSâK êÖ]dáN LçRKbLkS�K dáR ïSÖK àKbÖOÖK ï{ Lmìô ÑátÖK YLçäá \LZâ àLám

=ïÖëbÖK bîtkÖK óÖs èbsL¸áÖKë àëLtSÖK dKdáSgK

- BGàî¸äZÖK èLsKdá Ñ|Éì LáN <ãcî|äSN ÜeSÖâë ïÖLSÖK ÑátÖK YLçäá LäåLå báStâ <QLáëÉ]ÖK à]â <Läâõ

<êîÖëbÖKë êîáîÖ�´K êîÖLáÖK QL¸gùáÖKë <èb]SáÖK Üá©K êáëqäá X]â Läâõë .LäZáKdNë LäRLgLîg uîáZ ï{

<êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK ÇÖcÉë <ê{LÉ ÑLZdÖKë òL¸äÖKë êÖkÖK QKc êîÖëbÖKë êîáîÖ�´K QL¸gùáÖK düLgë

ÑáLÉÖK ÜKeSÖßK óÖs <QLáëÉ]ÖK uá àëLtSÖLN <ïâbáÖK uáSZáÖK QLsLo� uîáZë <LçÖ®ÄSgß ÜLSÖK ÜKdS]ßK uá

.ãcî|äR ï{ êáåL¸áÖKë Kcå ÑátÖK YLçäáN
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- AGbüKdÖK dëbÖLN L{KdSsK <XîW]ÖK ït¸ÖKë èôdáÖLN lëçäÖK ÑZô àá Ü®¸ÖK êÖL|ÉÖ êîNLZìõ QKëo` cL`RK

bîìöRë <êÖLt{ë êádLk êîÖëb êO�Kdá T]R ÑáLÉÖKë ÜLtÖK \®¸ÖK reâ óÖK <ÜÖ¸ÖK êÉd] ï{ èôdáÖK éìbùR ícÖK

MdLZSÖK óÖs ÑáLi dq] ld|Ö êîáÖLs èbåLtá ÜKdNõ óÖK òLoNõ àëb ÑkëSÖK LçN bëkÄáÖK QLmëL|áÖK

ãcå dL˛SâK uäáë êìëëäÖK ê]Ög©K reâ ï{ Üç¸Rë zKdo©K bbtSáë ßLt{ LÄÄ]R Lçäá ÅÄ]SÖK àÉáì êìëëäÖK

=éOâKëZ uîáZN ê]Ög©K

- AH=éîÖs òLmÄÖKë èLS|ÖKë èôdáÖK bm éZëáÖK }ätÖK ÑLÉiô uîáZ uäá

- BIï{ LáçSÖáLtá ï{ë êî]kÖK êìLsdÖKë ÜîÖtSÖK óÖs Ñëk]ÖK ï{ ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖK àLám

=ÜîÖtR àá éîÖs Ñk]R Lá ÇÖcÉë <èôdáÖÖ êîNLZâ´Kë êî¸äZÖK ê]kÖK àî¸]Rë àîÖLZáÖK àìcå

- B@=LçSìLá]ë èLS|ÖKë èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] uîáZ eìetR

- BAàëb Ñë]R èbbtSá QLOÄs àçZKëì ïR®ÖK QLîS|ÖKë òL¸äÖK uîáZ uSáR àLámÖ bëçZÖK ê|sLmá

ëô ê{LÄWÖK ëô ïäVßK òLáSâßK ëô êxÖÖK ëô à¸ÖK ëô ï�dtÖK Ñk©K ÑWá ÑáKës PO¸N àçN lëçäÖKë àçäîÉáR

=êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ] uîáZN ®áLÉ LtSáR <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá àçâëÉÖ ëô <ê�LsßK ëô àìbÖK

- BBèLS|ÖKë èôdáÖÖ êìLá]ÖK dî{ëR ÑZô àá <ïâL¸â´K àëâLÄÖK ÇÖc ï{ LáN <ïÖëbÖK àëâLÄÖK ÜKdS]K àLám

=jL` éZëN

- BCÜb� óÖs êÖáLÉÖK àçSÉdL˛á àLámë <dLás©K uîáZ ï{ òL¸äÖKë QLîS|ÖÖ ñëkÄÖK QLâLÉá´K êîáäR

=êîáäSÖK êîÖás ï{ àådëb eìetRë <uîáZÖÖ Ñm{ô ÜÖLs òLäN ï{ èKëL¸áÖK

:ïÖì Lá óÖs ÜetÖK LâbÄs b�ë

- BDÜÖtÖKë <àLáSüßKë <ld©K ÇÖc ï{ LáN <êìbLkS�ßK bdKëáÖK óÖK èKëL¸áÖK Üb� óÖs èôdáÖK Ñëkë àLám

èLS|ÖKë èôdáÖLN lëçäÖK èbLìeÖ êÖîgëÉ <~Këg©Kë <QßLkRßKë <QLáëÖtáÖKë <ïäçáÖK PìdbSÖKë <LîZëÖëäÉSÖKë

ãcå óÖK èKëL¸áÖK Üb� óÖs ÑëkëÖK dLáV ïäZ óÖs LáçRKdb� eìetR Ñ®` àá ÇÖc ï{ LáN <LáçäîÉáRë

=ÑüLgë êÖáZ àám <ïÖëbÖK àëLtSÖK êogKëN bdKëáÖK

- BEQL¸gùáÖKë QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá Lìë� LáKeSÖK PÖoSîg ícÖK ÑátÖK YLçäá \LZâ àLám

êìLá]ë êîsLáSZßK êîáäSÖKë êìbLkS�ßK êîáäSÖK àöN Kbìbi LsLäS�K àëtäSÄá Läâõë .btkÖK uîáZ óÖs êîÖëbÖK

àá éÖcOâ Lá Ümì ícÖK dLo´K ïå ïSÖK <êáKbS¸áÖK êîáäSÖK ï{ LmtN LçmtN eetì êoNKdSá dkLäs ê†îOÖK

<òKdÄ|ÖK àîÉáSN ÜÖ¸R ïSÖK ê|käáÖK êîsLáSZßK êîáäSÖK àõ .d˛OÖK uîáZÖ ó�dô èLî] êîsëâ ÅîÄ]SÖ bëçZ

ïå ÜKbS¸á ë]â óÖs êî†îOÖK bdKëáÖK Ñ®xSgK ÑZô àá <dÄ|ÖK èöoë T]R à˛tì ïü®ÖK òL¸äÖK êkL`Në
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~Lîg ï{ êmìdtÖK èbsLÄÖK Kc ÑkKëSáÖK íbLkS�ßK ëáäÖK àöN ÜÖ¸â LáÉ .êáKbS¸áÖK êîáäSÖÖ ídëdm fLgô

ÑátÖK YLçäá \LZâ àô LáÉ .êîsLáSZßK êÖKbtÖKë êîsLáSZßK êîáäSÖK êáKbSgß Üeß dáô êáKbS¸áÖK êîáäSÖK

àKbÖOÖÖ êî{Lmõë èbìbZ bdKëá dî{ëR ÇÖcÉë <ïÖëbÖKë ïäoëÖK àìbîtkÖK óÖs bdKëáÖÖ êî{LÉ ê†OtR ïmSÄîg

ÑZô àá <êkL`ÖKë êîüLäWÖKë zKdo©K èbbtSáÖK dbLkáÖK ÇÖc ï{ LáN <ê]LSáÖK ÑìëáSÖK QLîÖ§ uîáZ àá êîáLäÖK

=êîÖëbÖKë êîáîÖ�´Kë êîáîÖ�´K àëbë êîäoëÖK QL¸gùáÖK èdb� eìetSÖ êîÖLá bdKëá dî{ëRë =èôdáÖLN lëçäÖK

Üb� óÖs ÑZdÖKë èôdáÖK êÉdL˛áNë <jd|ÖKë QLîÖëù¸áÖKë ~ëÄ]ÖK ï{ ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖLN ÜKeSÖßKë

QLîÖ§ eìetR ëô òL˛âõë =QLgLî¸ÖK Ügd QLîÖásë êîÖëbÖKë êîáîÖ�´Kë êîäoëÖK QL†îçÖK uîáZ ï{ èKëL¸áÖK

=ÜÖLtÖK òL¸â ÜLáô btkÖK uîáZ óÖs êÖòL¸áÖK

- BFïmSÄîg Lá ëåë <êîÖLÄSâK êÖ]dáN LçRKbLkS�K dáR ïSÖK àKbÖOÖK ï{ Lmìô ÑátÖK YLçäá \LZâ àLám

=ïÖëbÖK bîtkÖK óÖs èbsL¸áÖKë àëLtSÖK dKdáSgK

- BGàî¸äZÖK èLsKdá Ñ|Éì LáN <ãcî|äSN ÜeSÖâë ïÖLSÖK ÑátÖK YLçäá LäåLå báStâ <QLáëÉ]ÖK à]â <Läâõ

<êîÖëbÖKë êîáîÖ�´K êîÖLáÖK QL¸gùáÖKë <èb]SáÖK Üá©K êáëqäá X]â Läâõë .LäZáKdNë LäRLgLîg uîáZ ï{

<êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK ÇÖcÉë <ê{LÉ ÑLZdÖKë òL¸äÖKë êÖkÖK QKc êîÖëbÖKë êîáîÖ�´K QL¸gùáÖK düLgë

ÑáLÉÖK ÜKeSÖßK óÖs <QLáëÉ]ÖK uá àëLtSÖLN <ïâbáÖK uáSZáÖK QLsLo� uîáZë <LçÖ®ÄSgß ÜLSÖK ÜKdS]ßK uá

.ãcî|äR ï{ êáåL¸áÖKë Kcå ÑátÖK YLçäáN
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ïâLWÖK Å{dáÖK

ÑátÖK YLçäá

QLìëS]áÖK

Ñk|ÖKQKdÄ|ÖKê]|kÖK

Ñë©K-êáçáÖK àLîN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D - @G

ïâLWÖK-ïáÖLtÖK dLo´K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CI - E@I

XÖLWÖK-êágL]ÖK ÜLáSåßK QßLZá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CC - C@@H

uNKdÖK-êîZîRKdSgßK QKòKdZßKë zKbå©K. . . . . . . . . . . . . . . . . .AGD - CDA@

}Öô-èôdáÖK óÖs u�KëÖK bìKeSáÖKë ÜüKbÖK dÄ|ÖK òPs. . . . .EG - CFA@

òLN-LçOìdbRë èôdáÖK ÜîÖtR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GG - EHB@

ÜîZ-ê]kÖKë èôdáÖK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .@@@ - GHC@

ÑKb-èôdáÖK bm }ätÖK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .@BI - @@ADH

òLå-^Ö¸áÖK rKeäÖKë èôdáÖK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .@CH - @B@EG

ëKë-bLkS�ßKë èôdáÖK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .@GI - @DIGI

íKe-dKdÄÖK uäkë êoÖ¸ÖK u�Këá ï{ èôdáÖK. . . . . . . . . . .@HD - @G@HE

òL]-èôdáÖLN lëçäÖÖ êî¸gùáÖK QLîÖØK. . . . . . . . . . . . .AIH - @HE@IB

òLo-èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ABB - A@I@@I

òLì-Ü®s´K nüLgëë èôdáÖK. . . . . . . . . . . . . . . . . . .ACD - ABC@A@

zLÉ-ê†îOÖKë èôdáÖK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ADG - ACE@AE

Üß-êÖ|oÖK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AGD - ADH@BC

˝áL`ÖK-êî¸gùáÖK QLOîRdSÖK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BCC - AGE@CE

}Öô-ïäoëÖK bîtkÖK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BII - AHB@CF

òLN-ïáîÖ�´K/ïáîÖ�´K àëb bîtkÖK. . . . . . . . . . . . . . .BID - BI@@CG

ÜîZ-ïÖëbÖK bîtkÖK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BCC - BIE@CH

fbL¸ÖK-êîÖLáÖK QLOîRdSÖK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BE@ - BCD@DF

}Öô-ïäoëÖK bîtkÖK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BDI - BCE@DF

òLN-ïáîÖ�´K bîtkÖK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BDA - BD@@DG

ÜîZ-ïÖëbÖK bîtkÖK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BE@ - BDB@DG
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Ñë©K Ñk|ÖK

êáçáÖK àLîN

- @ïNëdîâ QLîZîRKdSgK cî|äSN ÑîZtSÖK óÖK zbçì ëåë .èôdáÖK àîÉáSÖ ÑLásô ÑëbZ ëå ÑátÖK YLçäá

uîáZ ï{ êÖLt{ êÉdL˛á èôdáÖK êÉdL˛á àëb Ñë]R ïSÖK ÅüKëtÖK uîáZ êÖKeõë (@)èôdáÖLN lëçäÖÖ êîtÖoSÖK

QKdKdÄÖK uäk ï{ }käáÖKë ÑáLÉÖK LçOîkâ óÖs LçÖëk] Ñ®` àá êkL`ÖKë êáLtÖK èLî]ÖK QßLZá

àîN êîÖëù¸áÖKë êoÖ¸ÖK ÜgLÄR ôbOá dKd�õ Lmìô ïätì Kcåë .êîgLî¸ÖKë êî{LÄWÖKë êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK

àîN èKëL¸áÖKë .Üs©K LçRdëkN êîÖëbÖKë êîäoëÖK QLtáSZáÖK ï{ë ÑátÖK u�Këá ï{ë TîOÖK ï{ ÑZdÖKë èôdáÖK

PÖoSá Lmìô ïåë <êîsLáSZßK êÖKbtÖK ÅîÄ]SÖ ndië àL¸â´K ~ëÄ]N ÅÖtSR êÖö¸á ïå ÑZdÖKë èôdáÖK

Xî]N ÑZdÖKë èôdáÖK àîN êÉKd˛ÖK ï{ Ñë]R ÅîÄ]Rë .ÜÖ¸ÖKë êîáäSÖKë èKëL¸áÖK ÅîÄ]SÖ ïgLgôë ídëdm

ÜKeSÖK bëZëë .àL¸â´K Lådë]á àëÉì êáKbS¸á êîáäR ÅîÄ]SÖ ndi ëå LáçäîN èKëL¸áÖK óÖs êáüL� LçÖtZì

uáSZáÖKë LáçÖL|oô ^ÖLkë Láç]ÖLkÖ Ltá ®átì àô àá ÑZdÖKë èôdáÖK àîÉáSÖ ídëdm dáô ÑZ©K Ñìëoë TNLV

.àìd˛tÖKë íbL]ÖK àdÄÖK QLìb]R êçZKëá ÑZô àá

- AàìcÖÖK (A)Läîî{ Ñás [áLâdNë à®sõ ï{ bdKëÖK <ïgLg©K ôbOáÖK óÖs KbbZá ÑátÖK YLçäá bÉùìë

êÖNL� dîw ~ëÄ] ïå êÖ|oÖKë èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] àô ëåë <àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK LáåbáSsK

<Ñás [áLâdN é|këN <YLçäáÖK ót¸ìë .Lçäs Ñk|äì ß êáLtÖK àL¸â´K ~ëÄ]Ö ÜáSá òeZ Lçâô LáÉ zdkSÖÖ

.èLî]ÖK èdëb êÖîo òL¸äÖK uîáZÖ êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ] uîáZN ÑáLÉÖK uSáSÖK êìLá]ë eìetR óÖK

- Buá êÉdL˛áÖLNë Ltá ÑátÖLN ßõ LçSZÖLtá àÉáì ß êÉdS˛á ÑwKëi àçÖ òL¸äÖK àô ÑátÖK YLçäá bÉùìë

.ÜÖLtÖK òL]âô uîáZ ï{ *àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖK ÅîÄ]R ï{ ÑWáSáÖK ÇdS˛áÖK zbçÖK vëÖN ÑZô àá ÑLZdÖK

Ñë]Rêäîtá QLOÄs àçZKëì òL¸äÖK ltN àô Çdbìë àç{ëdqë òL¸äÖK QßL]Ö ÜLSÖK rëäSÖK dbÄìë ÜdS]ì ëåë

.àçäîÉáR àëb

- CÜÖLs bLZìõ ÑZô àá uîáZÖK PâLZ àá èd{LmSáë êìdë{ QKòKdZõ cL`RK ÑátÖK YLçäá PÖoSìë

ôbOá ÇÖc ï{ LáN <êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ] óÖõ bäS¸ìë êîâL¸â´Kë ÑbtÖKë èKëL¸áÖKë ÜÖ¸ÖK ãbë¸ì

ëáäÖK àöN zKdSsßK <êìLxÖK ãcçÖë <èLî]ÖK MdL˛á uîáZ àáë dLás©K uîáZ àá d˛OÖK uîáZ àîN èKëL¸áÖK

êîsLáSZßK êîáäSÖK dKdáSgß ídëdm êáKbS¸áÖK êîáäSÖK ~Lîg ï{ dáS¸áÖKë êmìdtÖK èbsLÄÖK íc íbLkS�ßK

.êîsLáSZßK êÖKbtÖKë

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

*KcçÖ uNKdÖK Å{dáÖK dqâK <(Gender) "˝äZÖK rëâ" ^ÖokáÖ éáç{ uüL˛ÖK óätáÖK óÖs r®o®Ö

.dìdÄSÖK
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ÜîZ-ê]kÖKë èôdáÖK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .@@@ - GHC@

ÑKb-èôdáÖK bm }ätÖK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .@BI - @@ADH

òLå-^Ö¸áÖK rKeäÖKë èôdáÖK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .@CH - @B@EG
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Üß-êÖ|oÖK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AGD - ADH@BC

˝áL`ÖK-êî¸gùáÖK QLOîRdSÖK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BCC - AGE@CE
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}Öô-ïäoëÖK bîtkÖK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BDI - BCE@DF

òLN-ïáîÖ�´K bîtkÖK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BDA - BD@@DG

ÜîZ-ïÖëbÖK bîtkÖK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BE@ - BDB@DG
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.dìdÄSÖK
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- DêîÖëbÖK QL¸gùáÖKë QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá Lìë	 LáKeSÖK PÖoSì zëg ÑátÖK YLçäá \LZâë

bdKëá ÇÖcÉë ïÖëbÖKë ïäoëÖK àìbîtkÖK óÖs bdKëáÖÖ êî{LÉ ê†OtR Lmìô PÖoSîgë .QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs

zKdo©K èbbtSáÖK dbLkáÖK ÇÖc ï{ LáN <ê]LSáÖK ÑìëáSÖK QLîÖ§ uîáZ àá êîáLäÖK àKbÖOÖÖ êî{Lmõë èbìbZ

àëbë êîäoëÖK QL¸gùáÖK èdb	 eìetR ÑZô àá êîÖLá bdKëáë =èôdáÖLN lëçäÖK ÑZô àá êkL`ÖKë êîüLäWÖKë

<jd|ÖK ï{ èKëL¸áÖKë QLîÖëù¸áÖK ï{ èKëL¸áÖKë ~ëÄ]ÖK ï{ èKëL¸áÖLN LáKeSÖKë .êîÖëbÖKë êîáîÖ	´Kë êîáîÖ	´K

èbtk©K óÖs dKdÄÖK uäk QLîÖásë QL†îå uîáZ ï{ êÉdL˛áÖK ï{ ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖLN LáKeSÖKë

eìetR ëô <ÜÖLtÖK òL¸â ÜLáô êÖëù¸á àëÉR QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs QLîÖ§ òL˛âõë =êîÖëbÖKë êîáîÖ	´Kë êîäoëÖK

.QLîÖØK ãcå àá ÜüL	 ëå Lá

-9- 96-27299

ïâLWÖK Ñk|ÖK

ïáÖLtÖK dL¥¥o´K

- Eêî|Öô êOÄ] MLSsô óÖs PåöR êÖL] ï{ }Äì ÜÖLtÖKë èôdáÖLN ïätáÖK uNKdÖK ïáÖLtÖK dáRùáÖK bÄt$ì

.èbìbZ

- FóÖõ }îmìë (B)èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑL¥Éiô uîáZ óÖs òLmÄÖK ê¥¥î�L|RK Üsbì ÑátÖK YLçäáë

˝ÖZáÖK Låc`RK ïSÖK êÖkÖK QKc QKdKdÄÖK às ®m{ <èôdáÖLN lëçäÖÖ êîtÖoSÖK ïNëdîâ QLîZîRKdSgK

ÑLás©K àá êîgLgô êsëáZá bìb]R óÖõ YLçäáÖK êwLîk ïádRë .êáLtÖK êîtáZÖKë ïsLáSZßKë íbLkS�ßK

.êábLÄÖK ˝á`ÖK QKëä¸ÖK Ñ®` LçN r®omßK ïxOäì ïSÖK <êìëÖë©K QKc

- G<Ñ|oÖK ÑZô àá ïáÖLtÖK êáÄÖK dáRùá ï{ LçîÖõ ÑkëSÖK ÜR ïSÖK QL�L|RßK êîáåöN ÑátÖK YLçäá d¥Ä$ìë

àLÉ¸ÖÖ ïÖëbÖK dáRùáÖKë <àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖKë <êîáäSÖKë ê†îOÖLN ïätáÖK èb]SáÖK Üá©K dáRùáë

òLosõ ÑZô àá èbb]á QLáKeSÖKë LZç$â Ttmë ïSÖK <êîsLáSZßK êîáäSÖÖ ïáÖLtÖK êáÄÖK dáRùáë <êîáäSÖKë

.zbçÖK ÇÖc ÅîÄ]R ï{ èb]SáÖK Üá©K éìbùR ícÖK dëbÖK eìetRë <ïÖëbÖK àëLtSÖKë êáKbS¸áÖK êîáäSÖÖ êt{b

dáRùáÖKë <êîáLäÖK èdîxkÖK êìdeZÖK ÑëbÖÖ êáKbS¸áÖK êîáäSÖLN ïätáÖK ïáÖLtÖK dáRùáÖK ÑëLäR <ÑVLáá ë]â óÖsë

ÜîÖtSÖK dî{ëR àö˛N ïáÖLtÖK dáRùáÖKë <êîÖë©K êî]kÖK êìLsdÖÖ ïÖëbÖK dáRùáÖKë <êìcxSÖLN ïätáÖK ïÖëbÖK

dëbÖ ÜLáSåßK àá dîOÉ db� ò®ìõ uá <êkL`ÖK éSìëKe àá ÑÉ <àL¸â´K ~ëÄ]ë êîáäSÖK PâKëZ }ÖS`á <uîáZÖÖ

ï{ LçRKëL¸áë èôdáÖK àîÉáSN êÄÖtSáÖK LìLmÄÖK óÖs Lmìô bîÉöSÖK ñdZ <ÇÖc óÖõ ê{Lm´LNë .èLS|ÖKë èôdáÖK

à®sõë <(E)^áL¸SÖÖ êîÖëbÖK êä¸ÖKë <(D)èdg™Ö êîÖëbÖK êä¸ÖKë <(C)ÜÖLtÖK ï{ àîîÖk©K àLÉ¸ÖÖ êîÖëbÖK êä¸ÖK dLoõ

.(G)èôdáÖK bm }ätÖK óÖs òLmÄÖLN ÅÖtSáÖK à®s´Kë <(F)êî|ìdÖK èôdáÖK àö˛N }îäZ

- H<ïÖëbÖK àëâLÄÖKë èb]SáÖK Üá©K ~LWîá ûbLOáë bkLÄá uá LáLáR Å|Sì ícÖK <ÑátÖK YLçäá àá zbçÖKë

ídåëZ dáô òL¸äÖK uîáZÖ ê{LÉ êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸âßK ~ëÄ]Ö ÑáLÉÖK ÑLás´L{ .òL¸äÖK uîáZ àîÉáR ëå

óSië êîáîÖ�´Kë êìbLkS�´Kë êîáëÄÖK jüLk`ÖK êîáåô ÑLOÖK às PîxR ßô PZëSì LáäîNë .èôdáÖK àîÉáSÖ

<êî{LÄWÖKë êìbLkS�ßKë êîgLî¸ÖK Lçáqâ às dqäÖK lxN <ÑëbÖK óÖs <êîäìbÖKë êî{LÄWÖKë êî`ìdLSÖK QLî|Ö`ÖK

Ñ®` àá ÇÖc ï{ LáN <Kcå ÑátÖK YLçäá cî|äRë <(H)êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ] uîáZ ïá]Rë eetR àô

êîÖëù¸áÖK ëå <êîüLáâ´K QLìëÖë©K bìb]Rë [áKdOÖKë QLgLî¸ÖKë QLîZîRKdSgßK êwLîkë êîäoëÖK àîâKëÄÖK

}ÖS`á êîáåô Üç¸R àô ïxOäìë <ê{LÉ êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ] uá Å|Sì LáN <êÖëb ÑÉÖ êìbLî¸ÖK

ÜKdS]ßKë <êîÖ]áÖK ÜçRLtáSZáë bKd{™Ö êî|¸Ö|ÖK QKbÄStáÖKë êî{LÄWÖK QLî|Ö`ÖKë êî�®`©Kë êîäìbÖK ÜîÄÖK

.ÜÖ¸ÖKë êîáäSÖKë èKëL¸áÖÖ LÄîÄ]R àL¸â´K ~ëÄ] àá LçÖ LáN ®áLÉ LtSáR èôdáÖK uSáR ï{ <LçÖ ÑáLÉÖK

- @I<ÜÖ¸ÖKë êîáäSÖKë èKëL¸áÖK :èôdáÖÖ èb]SáÖK Üá©K bÄs QKeZäá ÜîîÄRë lKdtSgß ïáÖLtÖK dáRùáÖK cäáë

ÜÖLtÖK bçi <èôdáÖLN lëçäÖÖ êîtÖoSÖK ïNëdîâ QLîZîRKdSgK bLáSsKë <@HGD ÜLs ï{ ïNëdîâ ï{ bÄs ícÖK
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d�ô b�ë .èôdáÖK óÖs êîOÖg ñd`ôë êîNLZìõ dLV§ LçÖ TâLÉ êî{LÄVë êîsLáSZKë êìbLkS�Kë êîgLîg QKdîxR

ôeZSì ß òeZ ïåë <zdkSÖÖ êÖNL� dîw êÖ|oÖKë èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] àô àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK

<êîâbáÖKë <êîgLî¸ÖK èLî]ÖK ï{ êìëL¸Sáë êÖáLÉ êÉdL˛á èôdáÖK êÉdL˛á ÑÉ˛Rë .êáLtÖK àL¸â´K ~ëÄ] àá

PâLZ óÖõ <ïÖëbÖKë ïáîÖ�´K àìbîtkÖK óÖsë ïäoëÖK bîtkÖK óÖs êî{LÄWÖKë êîsLáSZßKë <êìbLkS�ßKë

bÉô b�ë .ïÖëbÖK uáSZáÖÖ êO¸äÖLN êìëÖëô QKc L{Kbåô <˝äZÖK fLgô óÖs eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK

eìetR ÑZô àá LçRLáKeSÖLN òL{ëÖLN LìbZ LáKeSÖK ÑëbÖK uîáZ ÜKeSÖK bìbZ àá àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK

àëâLÄÖKë èb]SáÖK Üá©K ~LWîáÖ LÄ{ë ê{LÉ fLäÖÖ êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ] uîáZÖ ïáÖLtÖK ÜKdS]ßK

ÜLtÖK uNLoÖKë .LçSìLá]ë ~ëÄ]ÖK ãcçN bîÄSÖK eìetR ÇÖcÉë <àL¸â´K ~ëÄ]N êÖkSáÖK ñd`©K ÇëÉkÖKë ïÖëbÖK

.Ç˛ÖK éîÖõ ó�dì ß dáô QLìd]ÖKë ~ëÄ]ÖK ãcçÖ

- @@.àîîáqtÖK àîRëÄÖK àîN ˝{LäSÖK ÑùLmRë <êîÖëb QKdîxR Uëb] óÖõ èbdLOÖK Md]ÖK òLçSâK ñbô b�ë

àîN Láî{ ÜÖ¸ÖK ~L{§ Tt¸RKë êîÖëbÖK QL�®tÖK Tä¸]R LáäîN <^Ö¸á ïáÖLs rKeâ Më˛â do` jÖÄR bÄ{

ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖKë àKëbtÖK Mëd] ÑKeR ß <ï¥áÖLs rKe¥¥â Më¥˛â d¥¥o` j¥¥ÖÄR àá Ü¥¥wdÖLNë .àKbÖOÖK

}ktR MLåd´Kë êîÖå©K Mëd]ÖKë ïOäZ©K Ñ®S]ßKë êäáîçÖK ÑLÉiô àá Lådîw ëô êìdLátSgßK èdoî¸ÖKë

àLNõ Láîg ßë <èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ]Ö èdîo` QLÉLçSâK Ub]R ÑKeR ßë .ÜÖLtÖK à¥¥á èd¥¥îWÉ òKeZöN

ÇÖcë íd¸ÄÖK lLçZ´Kë íd¸ÄÖK Ñá]ÖKë <ÜqäáÖK MLkSwßKë <PìctSÖKë <ÑLîSwßK Lçäáë <ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖK

."ï�dtÖK dîçoSÖK" QLgLîg dLoõ ï{ êkL` èdëkN

- @Auäá PâLZ óÖõ <ïÖ]áÖKë ïáîÖ�´K àìbîtkÖK óÖsë <ïáÖLtÖK bîtkÖK óÖs àá©Kë ÜÖ¸ÖK àë¥kë

êO¸äÖLN êágL] êîáåô QKc dëáô ïå Láâõ <ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖK êìë¸Rë ï�dtÖK dîçoSÖKë òKbSsßK QLgLîg

êÖëÖî]ÖKë Láåbm éZëáÖK }ätÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK às ®m{ <êÖ|oÖKë èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] êìLá]Ö

.Md] \®¸É LáçáKb`SgK àëb

- @Bê]Ög©K èdLZRë êîáÖLtÖK êìdÉ¸tÖK QLÄ|äÖK ÇÖc ï{ LáN <êod|áÖK êìdÉ¸tÖK QLÄ|äÖK às ö˛â bÄÖë

êîáäSÖÖ ê]LSáÖK bdKëáÖK ÜZ] ï{ jÖÄR LçReLî]ë ê]Ög©K YLSâK lKdw© QKdLáWSgßKë <LçOìdçRë

}îÉSÖÖ QLgLîg èbìbs àKbÖN TtORK <ñd`©K êìbLkS�ßK QLNëtkÖKë àìbÖK òPtÖ êZîSâë .êîsLáSZßK

óÖs èdLm KdLV§ TORd{ Låcî|äRë LçáîákR òïgô ïÖÉîçÖK }îÉSÖÖ [áKdN ÇLäå ÇÖc às ®m{ë .ïÖÉîçÖK

dîw èbLìe dÄ|ÖK èöoë T]R àë˛îtì àìcÖK àLÉ¸ÖK bbs bKbeK ïmLáÖK bÄtÖK Ñ®`ë .êîsLáSZßK êîáäSÖK

.àëìbÖLN êÖÄWáÖK àKbÖOÖK Láîg ß <êîáLäÖK àKbÖOÖK Üqtá ï{ ê†{LÉSá

- @CÜwdÖLN <rdL¸SáÖK íbLkS�ßK ëáäÖL{ .êîáäSÖÖ ïsLáSZßK bt$OÖK óÖs bìb˛SÖK ïxOäì <~Lî¸ÖK Kcå ï{ë

ltN ï{ë :àLÉ¸ÖK èLî] êîsëâ àî¸]SÖ ãb]ë ï|Éì ß <êîsLáSZßK êîáäSÖK ÅîÄ]SÖ Lìdëdm éâëÉ àá

X]OÖK àá bN ß <ïÖLSÖLNë .àîîsLáSZßK ˇîáçSÖKë QëL|SÖK èb] àá bìeR zëdq ö˛äR àô àÉáì <QßL]ÖK

Láî{ ÑáLi [çâ rLORK óÖs ÜëÄRë íbLkS�ßK ëáäÖK büKë|N uáSZáÖK bKd{ô uîáZ uSáR Ñ|ÉR èbìbZ ÑüKbN às

-11- 96-27299

ê†îOÖK àëkë êîsLáSZßK êÖKbtÖKë ÑLZdÖKë òL¸äÖK àîN èKëL¸áÖKë ëáäÖK :ïåë êîáäSÖK PâKëZ uîáZN ÅÖtSì
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d�ô b�ë .èôdáÖK óÖs êîOÖg ñd`ôë êîNLZìõ dLV§ LçÖ TâLÉ êî{LÄVë êîsLáSZKë êìbLkS�Kë êîgLîg QKdîxR

ôeZSì ß òeZ ïåë <zdkSÖÖ êÖNL� dîw êÖ|oÖKë èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] àô àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK

<êîâbáÖKë <êîgLî¸ÖK èLî]ÖK ï{ êìëL¸Sáë êÖáLÉ êÉdL˛á èôdáÖK êÉdL˛á ÑÉ˛Rë .êáLtÖK àL¸â´K ~ëÄ] àá

PâLZ óÖõ <ïÖëbÖKë ïáîÖ�´K àìbîtkÖK óÖsë ïäoëÖK bîtkÖK óÖs êî{LÄWÖKë êîsLáSZßKë <êìbLkS�ßKë

bÉô b�ë .ïÖëbÖK uáSZáÖÖ êO¸äÖLN êìëÖëô QKc L{Kbåô <˝äZÖK fLgô óÖs eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK

eìetR ÑZô àá LçRLáKeSÖLN òL{ëÖLN LìbZ LáKeSÖK ÑëbÖK uîáZ ÜKeSÖK bìbZ àá àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK

àëâLÄÖKë èb]SáÖK Üá©K ~LWîáÖ LÄ{ë ê{LÉ fLäÖÖ êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ] uîáZÖ ïáÖLtÖK ÜKdS]ßK

ÜLtÖK uNLoÖKë .LçSìLá]ë ~ëÄ]ÖK ãcçN bîÄSÖK eìetR ÇÖcÉë <àL¸â´K ~ëÄ]N êÖkSáÖK ñd`©K ÇëÉkÖKë ïÖëbÖK

.Ç˛ÖK éîÖõ ó�dì ß dáô QLìd]ÖKë ~ëÄ]ÖK ãcçÖ

- @@.àîîáqtÖK àîRëÄÖK àîN ˝{LäSÖK ÑùLmRë <êîÖëb QKdîxR Uëb] óÖõ èbdLOÖK Md]ÖK òLçSâK ñbô b�ë

àîN Láî{ ÜÖ¸ÖK ~L{§ Tt¸RKë êîÖëbÖK QL�®tÖK Tä¸]R LáäîN <^Ö¸á ïáÖLs rKeâ Më˛â do` jÖÄR bÄ{

ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖKë àKëbtÖK Mëd] ÑKeR ß <ï¥áÖLs rKe¥¥â Më¥˛â d¥¥o` j¥¥ÖÄR àá Ü¥¥wdÖLNë .àKbÖOÖK

}ktR MLåd´Kë êîÖå©K Mëd]ÖKë ïOäZ©K Ñ®S]ßKë êäáîçÖK ÑLÉiô àá Lådîw ëô êìdLátSgßK èdoî¸ÖKë

àLNõ Láîg ßë <èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ]Ö èdîo` QLÉLçSâK Ub]R ÑKeR ßë .ÜÖLtÖK à¥¥á èd¥¥îWÉ òKeZöN

ÇÖcë íd¸ÄÖK lLçZ´Kë íd¸ÄÖK Ñá]ÖKë <ÜqäáÖK MLkSwßKë <PìctSÖKë <ÑLîSwßK Lçäáë <ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖK

."ï�dtÖK dîçoSÖK" QLgLîg dLoõ ï{ êkL` èdëkN

- @Auäá PâLZ óÖõ <ïÖ]áÖKë ïáîÖ�´K àìbîtkÖK óÖsë <ïáÖLtÖK bîtkÖK óÖs àá©Kë ÜÖ¸ÖK àë¥kë

êO¸äÖLN êágL] êîáåô QKc dëáô ïå Láâõ <ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖK êìë¸Rë ï�dtÖK dîçoSÖKë òKbSsßK QLgLîg

êÖëÖî]ÖKë Láåbm éZëáÖK }ätÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK às ®m{ <êÖ|oÖKë èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] êìLá]Ö

.Md] \®¸É LáçáKb`SgK àëb

- @Bê]Ög©K èdLZRë êîáÖLtÖK êìdÉ¸tÖK QLÄ|äÖK ÇÖc ï{ LáN <êod|áÖK êìdÉ¸tÖK QLÄ|äÖK às ö˛â bÄÖë

êîáäSÖÖ ê]LSáÖK bdKëáÖK ÜZ] ï{ jÖÄR LçReLî]ë ê]Ög©K YLSâK lKdw© QKdLáWSgßKë <LçOìdçRë

}îÉSÖÖ QLgLîg èbìbs àKbÖN TtORK <ñd`©K êìbLkS�ßK QLNëtkÖKë àìbÖK òPtÖ êZîSâë .êîsLáSZßK

óÖs èdLm KdLV§ TORd{ Låcî|äRë LçáîákR òïgô ïÖÉîçÖK }îÉSÖÖ [áKdN ÇLäå ÇÖc às ®m{ë .ïÖÉîçÖK

dîw èbLìe dÄ|ÖK èöoë T]R àë˛îtì àìcÖK àLÉ¸ÖK bbs bKbeK ïmLáÖK bÄtÖK Ñ®`ë .êîsLáSZßK êîáäSÖK

.àëìbÖLN êÖÄWáÖK àKbÖOÖK Láîg ß <êîáLäÖK àKbÖOÖK Üqtá ï{ ê†{LÉSá

- @CÜwdÖLN <rdL¸SáÖK íbLkS�ßK ëáäÖL{ .êîáäSÖÖ ïsLáSZßK bt$OÖK óÖs bìb˛SÖK ïxOäì <~Lî¸ÖK Kcå ï{ë

ltN ï{ë :àLÉ¸ÖK èLî] êîsëâ àî¸]SÖ ãb]ë ï|Éì ß <êîsLáSZßK êîáäSÖK ÅîÄ]SÖ Lìdëdm éâëÉ àá

X]OÖK àá bN ß <ïÖLSÖLNë .àîîsLáSZßK ˇîáçSÖKë QëL|SÖK èb] àá bìeR zëdq ö˛äR àô àÉáì <QßL]ÖK

Láî{ ÑáLi [çâ rLORK óÖs ÜëÄRë íbLkS�ßK ëáäÖK büKë|N uáSZáÖK bKd{ô uîáZ uSáR Ñ|ÉR èbìbZ ÑüKbN às
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èb] bKbeì dá©K Kcåë .Këáâ àKbÖOÖK Ñ�ôë LîÄìd{K ï{ Láîg ßë <èôdáÖK óÖs ê†îg dLV§ ïÖLSÖLN LçÖ TâLÉë

.èôdáÖK óÖõ QLáëÉ]ÖK àá êîgLg©K êîsLáSZßK QLáb`ÖK dî{ëR QLîÖëù¸á Ñë]SR Lábäs

- @H<êîáLäÖK àKbÖOÖKë ëáäÖK êábÄSáÖK àKbÖOÖK àá dîWÉN ÜÖô ícÖK íbLkS�ßK hLáÉâßK às TáZâ b�ë

êOgLäSá dîw êîOÖg dLV§ <êîÖLÄSâK êÖ]dá LçRKbLkS�K eLSZR ïSÖK àKbÖOÖK ï{ êìdLZÖK êÖÉîçÖK èbLsõ QLîÖásë

ÑìëoÖK ï|îqëÖK àá©K óÖK dÄS|ì Ñás ÑëO� ßK ÑîOg àá LçáLáô ˝îÖ éâô èôdáÖK bZR Lá LOÖLwë .èôdáÖK óÖs

ëô <êìLá]ÖK óÖK dÄS|ì ïÖeäá ïZLSâK nL˛â ï{ LçÖë`b ëô <doL`á óÖs íëoäR zëdq éN nî]R ëô ÑZ©K

Ñ�ô dZô LåòLÄÖ u{bì }üLqëN àÄ]SÖì Xî] ÑátÖK ~ëg QKdîWÉ òL¸â Ñ`bRë .ÑátÖK às êÖoLs LåùLÄN

ddÄì LáäîN =êî˛îtáÖK àådgô Ñ`b àî¸]R óÖK àçäá Lîtg ÇÖcë Lådb� ˝`Oì ëô êîÄîÄ]ÖK LçüLOsô àá

ñd`©K QLîÖëù¸áÖK ï{ l|` éÖNLÄì ß èôdáÖK Ñás àô óÖK Kdqâë .zbçÖK Kcå òKdë Lîtg èdZçÖK àçmtN

.LçÄRLs óÖs u�KëÖK òPtÖK êÖáZ èbLìe àëÉR éSÖk]á àú{ <LçN êoëäáÖK

- AI}îÉSÖK [áKdNë QLgLîg Lçî{ LáN <ïüeZÖK bLkS�ßKë ïÖÉÖK bLkS�ßK [áKdNë QLgLîg umë bäsë

àL˛îtR àLSÖÖK êÖ|oÖKë èôdáÖK êkL`Në <êÖ|oÖKë èôdáÖK óÖs dLV§ àá LçîÖs PRdSì Lá LáüKb ïsKdì ß <ïÖÉîçÖK

ï{ à˛tì ïü®ÖK òL¸äÖK bbs bKeë <êîO¸äÖKë êÄÖoáÖK LçáL�dô Xî] àá dÄ|ÖK Qßbtá QbKe bÄÖë .dÄ{ ï{

èdîÄ|ÖK èôdáÖK êä]á àô ßõ <dm]ÖK ï{ à˛tì QKdîWÉ QKdîÄ{ òL¸â êáVë .ÅoLäáÖK Üqtá ï{ dÄ{ êÖL]

êîÖás ï{ ÑkL]ÖK bëÉdÖK dLOSsßK àîtN Kc`ô <LkL` LáLáSåK Å]S¸R êîüLäÖK ÅoLäáÖK ï{ë }ìdÖK ï{ êäoLÄÖK

Uëb] às êîäoëÖK LçRKdiùá °OäR ïSÖK àKbÖOÖK Lçî{ LáN <êîáLäÖK àKbÖOÖK ï{ë .ÅoLäáÖK ãcå ï{ êîáäSÖK

.ïsLáSZßK ˇîáçSÖKë íbLkS�ßK }Ö`SÖK zëdq ï{ à˛tì QLî|ìdÖK êîOÖwô T†S{ Lá <à¸]R

- A@ícÖK dëZöáÖK dîw ëô dëZöáÖK LçÖátN òKëg dÄ|ÖK ê]{LÉá ï{ë bLkS�ßK ï{ ï¸îüd Çìdi èôdáÖKë

ÅîÄ]R òL¸äÖK àá bìKeSá bbs rLoSgK b�ë .ÑátÖK àLÉá ï{ë ïÖ]áÖK uáSZáÖK ï{ë TîOÖK ï{ éN uÖomR

.büLtÖ dbáÖK ÑátÖK Åìdo às íbLkS�ßK éÖ®ÄSgK

- AAóÖs êî˛îtáÖK dg©K àá dîWÉ báStìë <òL¸â égôdR ÜÖLtÖK òL]âô ï{ êî˛îtáÖK dg©K uNd àô LáÉ

ïå òL¸äÖK LçSîÖëù¸á Ñá]SR ïSÖK êî˛îtáÖK dg©K ÇÖRë .ÑZdÖK bëZë uá óS] èôdáÖK éO¸ÉSR ícÖK Ñ`bÖK

<ÑátÖK ~ëg ï{ ï|îqëÖK eîîáSÖK nLáâôë <dZ©K ï{ eîîáSÖK PO¸N KdÄ{ dg©K biô àá Üs©K PÖw©K ï{

èbLìe ï{ Üç¸R ñd`ô dkLäs Lmìô êáVë .àî¸äZÖK àîN eîîáSÖK fLgô óÖs êáüLÄÖK eZKë]ÖK àá ÇÖc dîwë

ÅoLäáÖK àîN àLÉ¸ÖK QLÉd]Rë <ídg©K ÇÉ|SÖK Lçäáë òL¸äÖK LçSîÖëù¸á Ñá]SR ïSÖK êî˛îtáÖK dg©K bbs

.ïÖ`KbÖK bìd˛SÖK QLîÖásë <Mëd]ÖKë <êîÖëbÖK èdZçÖKë <àKbÖOÖK Ñ`Kb êìdm]ÖKë êî|ìdÖK

- AB<ïsLáSZßKë íbLkS�ßK ÜbÄSÖK ÅîÄ]SÖ àLîgLgô àLodi LáçSâLîkë àá©Kë ÜÖ¸ÖK Ñ®]õ àöN KdKd�õë

êÉd] ï{ <ê|ÖS`á QL|kN <ï¸îüd dëb QLO]Lk àådLOSsLN àç¸|âô QLOVõ óÖõ bìKeSá ÑÉ˛N òL¸äÖK éZSR

QLsKeäÖK òLÄRKë dKdÄÖK uäk QLîÖás ï{ êÖáLÉÖK àçSÉdL˛á dOStRë .ÜÖ¸ÖK ÅîÄ]R óÖK êîsL¸ÖK êîâL¸âßK

.ÜüKbÖK ÜÖ¸ÖK ÅîÄ]SÖ éäs óäw ß Lodi <ê{LÉ ÜÖ¸ÖK QKdbLOá àá LåKëgë <LçÖ]ë
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- ACêÄìdo ï{ë ÑLZdÖKë òL¸äÖK àá àîì®áÖK èLî] ï{ ï¸îüd dëb èbîÄtÖKë êî]ëdÖK ÜîÄÖKë àìbÖÖë

zdkSÖÖ ÑNL� dîw Å] àìbÖKë èbîÄtÖKë dÉ|ÖK êìd] ï{ Å]ÖKë .ÑOÄS¸áÖK ï{ ÜçRL]ëáo ï{ë Üç˛îs

àìbÖK ~LäSsK ï{ éSìd]ë àìb éÖ àëÉì àô ï{ bd|ÖK êìd] Å]ÖK Kcå Ñá˛ìë .uîáZÖK éN uSáSì àô PZìë

ãbÄStá ëô éäìb dLçqõë <d¸ÖK ï{ ëô êîäÖs ê|kNë <àìd`§ uá ÇKdSißLN ëô ãbd|áN ãdLS`ì ícÖK bÄStáÖK ëô

ÜKdS]K ídëdmÖK àá éâú{ ÜÖ¸ÖKë êîáäSÖKë èKëL¸áÖK ÅîÄ]SÖë .àîÄÖSÖKë êgdLááÖKë düLt˛ÖK êáL�õë b2OtSÖLN

QLZLîS]ßLN òL{ëÖK ï{ bÄStáÖKë èbîÄtÖKë àìbÖK ÜåL¸ì àô àÉáìë .®áLÉ LáKdS]K QLìd]ÖKë ~ëÄ]ÖK ãcå

éN Ü0Ö¸áÖK àá àô bîN .uáSZáÖK ï{ LáçRLîâLÉáK ÑáLÉ ÅîÄ]Rë ÑZdÖKë èôdáÖÖ êî]ëdÖKë êî�®`©Kë êìëätáÖK

.eîîáSÖKë }ätÖK óÖõ íbùì àô àÉáìë èôdáÖK óÖs LOÖg dVùì àô àÉáì zdoSÖK ÑLÉiô àá ÑÉi íô àô

- ADLîágd QôbN ïSÖK êîÖátÖK êsdg èbLìe óÖs èôdáÖLN ïätáÖK uNKdÖK ïáÖLtÖK dáRùáÖK Ñátì àô bN ßë

êoÄâ êä¸ÖK ãcå TâLÉ bÄÖë .èôdáÖÖ êîÖëb êäg èb]SáÖK Üá™Ö êáLtÖK êîtáZÖK LçSäÖsô ïSÖK <@HFD êäg ï{

@HFE) èôdáÖÖ èb]SáÖK Üá©K bÄs òLZ ÜV .ÑLás©K ÑëbZ óÖs èôdáÖK LìLm� Ttmë Lçâô Xî] àá Ñë]R

dKdÄÖK uäk êîÖás ï{ LçÉKdiKë Lç�ëÄ]ë èôdáÖK eÉdá êgKdb óÖõ ïádì ~LoäÖK ïáÖLs bçZ ê†îå ï{ (@HGD

eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK êáLtÖK êîtáZÖK QbáSsK <@HFH ÜLs ï{ë .QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs

ÑZdÖK àîN èbëkÄáÖK èKëL¸áÖÖ êîÖëbÖK dîìLtáÖK Ttmë ïSÖKë <@HG@ ÜLs ï{ LçâLìdg ôbN ïSÖK <èôdáÖK bm

:èôdáÖÖ èb]SáÖK Üá©K bÄs QKeZäá ÜîîÄRë lKdtSgß ïáÖLtÖK dáRùáÖK báSsK <@HGD ÜLs ï{ë .èôdáÖKë

ÜLs ÑëÖ]N Låcî|äR ÜSì àô óÖs <èôdáÖLN lëçäÖÖ êîtÖoSÖK ïNëdîâ QLîZîRKdSgK ÜÖ¸ÖKë êîáäSÖKë èKëL¸áÖK

dîWÉ éZRKë .ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖK ÅîÄ]R ÑîOg ï{ êáçá QKeLZâK ÅîÄ]R Ñt|ÖLN àÉáô b�ë .AIII

Ñ|ÉR êîäoë QLîÖ§ ö˛âôë <ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖK eìetR ïxSOR QLtìd˛R àg óÖõ QLáëÉ]ÖK àá

êîÖëbÖK QßLÉëÖK QeÉdë .uáSZáÖK QLsLo� óSi ï{ àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖLN êÄÖtSáÖK QKdëqäáÖK MLtîSgK

.LçN uÖomR ïSÖK dKëb©Kë èôdáÖK eÉdá óÖs ÜLáSåßK àá dOÉô Kdb� Lmìô

- AEêìbLäáÖK QLsLáZÖKë èôdáÖK QLáqäá Láîgß <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK rLoÄÖ êîáLäSáÖK èëÄÖK TâLÉë

yÖLN Kdëb êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK TOtÖ bÄ{ .dîîxSÖÖ êt{KbÖK ñëÄÖK àá èb]Kë àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖLN

ãcå T]Okôë .èôdáÖK ÜbÄR Ñ|ÉR ïSÖK QLîÖØK òL˛âõ ëô QLtìd˛SÖK cî|äSÖ èësbÖK ÑLZá ï{ êîáå©K

QLáëÉ]ÖK àá bìKeSá bbs d�ô èdî`©K êâëØK ï{ë .êîáäSÖÖ èbìbZ [çâ rLORß èeL|] QLçZ Lmìô QLáqäáÖK

ÇÖc uáë .ÜbÄSÖK eKd]õ ÑZô àá Lçtá ÑáLtSÖK êîáåôë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK éN uÖomR ícÖK dëbÖK êîáåöN

óÖs LçRdb� àá b]ì LáN êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK óÖs Kbëî� ld|R àKbÖOÖK ltN ï{ QLáëÉ]ÖK ÑKeR ß

dîVöR êgdLááë êáçá QLáåL¸á ÜìbÄR <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK Ñ®` àá <èôdáÖÖ óä¸R b�ë .êìd]N ÑátÖK

.êîÖëbÖK QL˛�LäáÖK ï{ë <êîáÖLtÖKë êîáîÖ�ßKë êîäoëÖKë êîÖå©K Ñ{L]áÖK ï{ íë�

- AFèbLìe ï{ Üç¸R TÖKe Láë <ÑZdÖKë èôdáÖK àá ÑÉ eÉdáN êÖkSáÖK zdLtáÖK QbìKeR <@HFD ÜLs cäáë

ê�®tÖK ï{ êáçá QKdîxR ÅîÄ]R àKbÖN èbs ï{ àÉáôë .LáçäîN èKëL¸áÖK àî¸]R óÖõ zbçR ïSÖK ÑLás©K

ï{ LçSÉdL˛á ï{ êáçá èbLìe TVb]ë èôdáÖK ÜîÖtR ï{ dîOÉ ÜbÄR ÅÄ]R LáWî] êkL` <èôdáÖKë ÑZdÖK àîN

êîZLSâK dKëbô óÖõ àî¸äZÖK àîN ÑátÖK Üî¸ÄR bëb] eëLZR êîZìdbR èdëkN ídZìë .dëZöáÖK ÑátÖK èë�
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èb] bKbeì dá©K Kcåë .Këáâ àKbÖOÖK Ñ�ôë LîÄìd{K ï{ Láîg ßë <èôdáÖK óÖs ê†îg dLV§ ïÖLSÖLN LçÖ TâLÉë

.èôdáÖK óÖõ QLáëÉ]ÖK àá êîgLg©K êîsLáSZßK QLáb`ÖK dî{ëR QLîÖëù¸á Ñë]SR Lábäs

- @H<êîáLäÖK àKbÖOÖKë ëáäÖK êábÄSáÖK àKbÖOÖK àá dîWÉN ÜÖô ícÖK íbLkS�ßK hLáÉâßK às TáZâ b�ë

êOgLäSá dîw êîOÖg dLV§ <êîÖLÄSâK êÖ]dá LçRKbLkS�K eLSZR ïSÖK àKbÖOÖK ï{ êìdLZÖK êÖÉîçÖK èbLsõ QLîÖásë

ÑìëoÖK ï|îqëÖK àá©K óÖK dÄS|ì Ñás ÑëO� ßK ÑîOg àá LçáLáô ˝îÖ éâô èôdáÖK bZR Lá LOÖLwë .èôdáÖK óÖs

ëô <êìLá]ÖK óÖK dÄS|ì ïÖeäá ïZLSâK nL˛â ï{ LçÖë`b ëô <doL`á óÖs íëoäR zëdq éN nî]R ëô ÑZ©K

Ñ�ô dZô LåòLÄÖ u{bì }üLqëN àÄ]SÖì Xî] ÑátÖK ~ëg QKdîWÉ òL¸â Ñ`bRë .ÑátÖK às êÖoLs LåùLÄN

ddÄì LáäîN =êî˛îtáÖK àådgô Ñ`b àî¸]R óÖK àçäá Lîtg ÇÖcë Lådb� ˝`Oì ëô êîÄîÄ]ÖK LçüLOsô àá

ñd`©K QLîÖëù¸áÖK ï{ l|` éÖNLÄì ß èôdáÖK Ñás àô óÖK Kdqâë .zbçÖK Kcå òKdë Lîtg èdZçÖK àçmtN

.LçÄRLs óÖs u�KëÖK òPtÖK êÖáZ èbLìe àëÉR éSÖk]á àú{ <LçN êoëäáÖK

- AI}îÉSÖK [áKdNë QLgLîg Lçî{ LáN <ïüeZÖK bLkS�ßKë ïÖÉÖK bLkS�ßK [áKdNë QLgLîg umë bäsë

àL˛îtR àLSÖÖK êÖ|oÖKë èôdáÖK êkL`Në <êÖ|oÖKë èôdáÖK óÖs dLV§ àá LçîÖs PRdSì Lá LáüKb ïsKdì ß <ïÖÉîçÖK

ï{ à˛tì ïü®ÖK òL¸äÖK bbs bKeë <êîO¸äÖKë êÄÖoáÖK LçáL�dô Xî] àá dÄ|ÖK Qßbtá QbKe bÄÖë .dÄ{ ï{

èdîÄ|ÖK èôdáÖK êä]á àô ßõ <dm]ÖK ï{ à˛tì QKdîWÉ QKdîÄ{ òL¸â êáVë .ÅoLäáÖK Üqtá ï{ dÄ{ êÖL]

êîÖás ï{ ÑkL]ÖK bëÉdÖK dLOSsßK àîtN Kc`ô <LkL` LáLáSåK Å]S¸R êîüLäÖK ÅoLäáÖK ï{ë }ìdÖK ï{ êäoLÄÖK

Uëb] às êîäoëÖK LçRKdiùá °OäR ïSÖK àKbÖOÖK Lçî{ LáN <êîáLäÖK àKbÖOÖK ï{ë .ÅoLäáÖK ãcå ï{ êîáäSÖK

.ïsLáSZßK ˇîáçSÖKë íbLkS�ßK }Ö`SÖK zëdq ï{ à˛tì QLî|ìdÖK êîOÖwô T†S{ Lá <à¸]R

- A@ícÖK dëZöáÖK dîw ëô dëZöáÖK LçÖátN òKëg dÄ|ÖK ê]{LÉá ï{ë bLkS�ßK ï{ ï¸îüd Çìdi èôdáÖKë

ÅîÄ]R òL¸äÖK àá bìKeSá bbs rLoSgK b�ë .ÑátÖK àLÉá ï{ë ïÖ]áÖK uáSZáÖK ï{ë TîOÖK ï{ éN uÖomR

.büLtÖ dbáÖK ÑátÖK Åìdo às íbLkS�ßK éÖ®ÄSgK

- AAóÖs êî˛îtáÖK dg©K àá dîWÉ báStìë <òL¸â égôdR ÜÖLtÖK òL]âô ï{ êî˛îtáÖK dg©K uNd àô LáÉ

ïå òL¸äÖK LçSîÖëù¸á Ñá]SR ïSÖK êî˛îtáÖK dg©K ÇÖRë .ÑZdÖK bëZë uá óS] èôdáÖK éO¸ÉSR ícÖK Ñ`bÖK

<ÑátÖK ~ëg ï{ ï|îqëÖK eîîáSÖK nLáâôë <dZ©K ï{ eîîáSÖK PO¸N KdÄ{ dg©K biô àá Üs©K PÖw©K ï{

èbLìe ï{ Üç¸R ñd`ô dkLäs Lmìô êáVë .àî¸äZÖK àîN eîîáSÖK fLgô óÖs êáüLÄÖK eZKë]ÖK àá ÇÖc dîwë

ÅoLäáÖK àîN àLÉ¸ÖK QLÉd]Rë <ídg©K ÇÉ|SÖK Lçäáë òL¸äÖK LçSîÖëù¸á Ñá]SR ïSÖK êî˛îtáÖK dg©K bbs

.ïÖ`KbÖK bìd˛SÖK QLîÖásë <Mëd]ÖKë <êîÖëbÖK èdZçÖKë <àKbÖOÖK Ñ`Kb êìdm]ÖKë êî|ìdÖK

- AB<ïsLáSZßKë íbLkS�ßK ÜbÄSÖK ÅîÄ]SÖ àLîgLgô àLodi LáçSâLîkë àá©Kë ÜÖ¸ÖK Ñ®]õ àöN KdKd�õë

êÉd] ï{ <ê|ÖS`á QL|kN <ï¸îüd dëb QLO]Lk àådLOSsLN àç¸|âô QLOVõ óÖõ bìKeSá ÑÉ˛N òL¸äÖK éZSR

QLsKeäÖK òLÄRKë dKdÄÖK uäk QLîÖás ï{ êÖáLÉÖK àçSÉdL˛á dOStRë .ÜÖ¸ÖK ÅîÄ]R óÖK êîsL¸ÖK êîâL¸âßK

.ÜüKbÖK ÜÖ¸ÖK ÅîÄ]SÖ éäs óäw ß Lodi <ê{LÉ ÜÖ¸ÖK QKdbLOá àá LåKëgë <LçÖ]ë
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- ACêÄìdo ï{ë ÑLZdÖKë òL¸äÖK àá àîì®áÖK èLî] ï{ ï¸îüd dëb èbîÄtÖKë êî]ëdÖK ÜîÄÖKë àìbÖÖë

zdkSÖÖ ÑNL� dîw Å] àìbÖKë èbîÄtÖKë dÉ|ÖK êìd] ï{ Å]ÖKë .ÑOÄS¸áÖK ï{ ÜçRL]ëáo ï{ë Üç˛îs

àìbÖK ~LäSsK ï{ éSìd]ë àìb éÖ àëÉì àô ï{ bd|ÖK êìd] Å]ÖK Kcå Ñá˛ìë .uîáZÖK éN uSáSì àô PZìë

ãbÄStá ëô éäìb dLçqõë <d¸ÖK ï{ ëô êîäÖs ê|kNë <àìd`§ uá ÇKdSißLN ëô ãbd|áN ãdLS`ì ícÖK bÄStáÖK ëô

ÜKdS]K ídëdmÖK àá éâú{ ÜÖ¸ÖKë êîáäSÖKë èKëL¸áÖK ÅîÄ]SÖë .àîÄÖSÖKë êgdLááÖKë düLt˛ÖK êáL�õë b2OtSÖLN

QLZLîS]ßLN òL{ëÖK ï{ bÄStáÖKë èbîÄtÖKë àìbÖK ÜåL¸ì àô àÉáìë .®áLÉ LáKdS]K QLìd]ÖKë ~ëÄ]ÖK ãcå

éN Ü0Ö¸áÖK àá àô bîN .uáSZáÖK ï{ LáçRLîâLÉáK ÑáLÉ ÅîÄ]Rë ÑZdÖKë èôdáÖÖ êî]ëdÖKë êî�®`©Kë êìëätáÖK

.eîîáSÖKë }ätÖK óÖõ íbùì àô àÉáìë èôdáÖK óÖs LOÖg dVùì àô àÉáì zdoSÖK ÑLÉiô àá ÑÉi íô àô

- ADLîágd QôbN ïSÖK êîÖátÖK êsdg èbLìe óÖs èôdáÖLN ïätáÖK uNKdÖK ïáÖLtÖK dáRùáÖK Ñátì àô bN ßë

êoÄâ êä¸ÖK ãcå TâLÉ bÄÖë .èôdáÖÖ êîÖëb êäg èb]SáÖK Üá™Ö êáLtÖK êîtáZÖK LçSäÖsô ïSÖK <@HFD êäg ï{

@HFE) èôdáÖÖ èb]SáÖK Üá©K bÄs òLZ ÜV .ÑLás©K ÑëbZ óÖs èôdáÖK LìLm� Ttmë Lçâô Xî] àá Ñë]R

dKdÄÖK uäk êîÖás ï{ LçÉKdiKë Lç�ëÄ]ë èôdáÖK eÉdá êgKdb óÖõ ïádì ~LoäÖK ïáÖLs bçZ ê†îå ï{ (@HGD

eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK êáLtÖK êîtáZÖK QbáSsK <@HFH ÜLs ï{ë .QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs

ÑZdÖK àîN èbëkÄáÖK èKëL¸áÖÖ êîÖëbÖK dîìLtáÖK Ttmë ïSÖKë <@HG@ ÜLs ï{ LçâLìdg ôbN ïSÖK <èôdáÖK bm

:èôdáÖÖ èb]SáÖK Üá©K bÄs QKeZäá ÜîîÄRë lKdtSgß ïáÖLtÖK dáRùáÖK báSsK <@HGD ÜLs ï{ë .èôdáÖKë

ÜLs ÑëÖ]N Låcî|äR ÜSì àô óÖs <èôdáÖLN lëçäÖÖ êîtÖoSÖK ïNëdîâ QLîZîRKdSgK ÜÖ¸ÖKë êîáäSÖKë èKëL¸áÖK

dîWÉ éZRKë .ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖK ÅîÄ]R ÑîOg ï{ êáçá QKeLZâK ÅîÄ]R Ñt|ÖLN àÉáô b�ë .AIII

Ñ|ÉR êîäoë QLîÖ§ ö˛âôë <ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖK eìetR ïxSOR QLtìd˛R àg óÖõ QLáëÉ]ÖK àá

êîÖëbÖK QßLÉëÖK QeÉdë .uáSZáÖK QLsLo� óSi ï{ àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖLN êÄÖtSáÖK QKdëqäáÖK MLtîSgK

.LçN uÖomR ïSÖK dKëb©Kë èôdáÖK eÉdá óÖs ÜLáSåßK àá dOÉô Kdb� Lmìô

- AEêìbLäáÖK QLsLáZÖKë èôdáÖK QLáqäá Láîgß <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK rLoÄÖ êîáLäSáÖK èëÄÖK TâLÉë

yÖLN Kdëb êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK TOtÖ bÄ{ .dîîxSÖÖ êt{KbÖK ñëÄÖK àá èb]Kë àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖLN

ãcå T]Okôë .èôdáÖK ÜbÄR Ñ|ÉR ïSÖK QLîÖØK òL˛âõ ëô QLtìd˛SÖK cî|äSÖ èësbÖK ÑLZá ï{ êîáå©K

QLáëÉ]ÖK àá bìKeSá bbs d�ô èdî`©K êâëØK ï{ë .êîáäSÖÖ èbìbZ [çâ rLORß èeL|] QLçZ Lmìô QLáqäáÖK

ÇÖc uáë .ÜbÄSÖK eKd]õ ÑZô àá Lçtá ÑáLtSÖK êîáåôë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK éN uÖomR ícÖK dëbÖK êîáåöN

óÖs LçRdb� àá b]ì LáN êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK óÖs Kbëî� ld|R àKbÖOÖK ltN ï{ QLáëÉ]ÖK ÑKeR ß

dîVöR êgdLááë êáçá QLáåL¸á ÜìbÄR <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK Ñ®` àá <èôdáÖÖ óä¸R b�ë .êìd]N ÑátÖK

.êîÖëbÖK QL˛�LäáÖK ï{ë <êîáÖLtÖKë êîáîÖ�ßKë êîäoëÖKë êîÖå©K Ñ{L]áÖK ï{ íë�

- AFèbLìe ï{ Üç¸R TÖKe Láë <ÑZdÖKë èôdáÖK àá ÑÉ eÉdáN êÖkSáÖK zdLtáÖK QbìKeR <@HFD ÜLs cäáë

ê�®tÖK ï{ êáçá QKdîxR ÅîÄ]R àKbÖN èbs ï{ àÉáôë .LáçäîN èKëL¸áÖK àî¸]R óÖõ zbçR ïSÖK ÑLás©K

ï{ LçSÉdL˛á ï{ êáçá èbLìe TVb]ë èôdáÖK ÜîÖtR ï{ dîOÉ ÜbÄR ÅÄ]R LáWî] êkL` <èôdáÖKë ÑZdÖK àîN

êîZLSâK dKëbô óÖõ àî¸äZÖK àîN ÑátÖK Üî¸ÄR bëb] eëLZR êîZìdbR èdëkN ídZìë .dëZöáÖK ÑátÖK èë�

-14- 96-27299
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<ÑLZdÖK óÖs ÅNL¸ÖK ï{ KdÉ] TâLÉ ïSÖK ÑátÖK QßLZá ï{ LîZìdbR àÖ`bì òL¸äÖK QôbNë <êîNLZâõ dKëbôë

êìLsd ÇÖc ï{ LáN <êîÖeäáÖK ÜLçáÖK ~Loâ ï{ Ñ`bR dOÉô êîÖëù¸áN ÜLîÄÖK LîZìdbR àëÖOÄì ÑLZdÖK ôbN LáÉ

dîWÉN rdgôë dOÉô QòLZ èôdáÖK LçN uÖomR ïSÖK dKëb©K óÖs Qôdo ïSÖK QKdîxSÖK àú{ ÇÖc uáë .Ñ|oÖK

às èbîtN ÑKeR ß <àKbÖOÖK à¥¥¥á dîWÉ ï{ë .ÑZdÖK LçN ÜëÄì ïSÖK dKëb©K óÖs Qôdo ïSÖK QKdîxSÖK àá

óÖs êîäOá àî¸äZÖÖ dKëb© êZîSâ ïå òL¸äÖKë ÑLZdÖK êo˛âôë QKeZäá àîN ~ëd|ÖK àô èdÉ{ ÑëOÄÖK

.êSNLV êîZëÖëîN ~ëd{ óÖs ˝îÖë êîsLáSZK QKdLOSsK

- AGàîN èKëL¸áÖK ÑKeR ß <ïNëdîâ dáRùá bLÄtâK àá QKëäg d˛s btN éâô bZâ <ÇÖc óÖs èë®së

uîáZ àá êüLáÖK ï{ @I às bìeR ß êO¸â <ngëSáÖK ï{ <ÑWáR èôdáÖL{ .ÅîÄ]SÖK às èbîtN èôdáÖKë ÑZdÖK

êìdKbßK QL†îçÖK Üqtá ï{ LkëÄäá ®îWáR êÖWáá ÑKeR ß Lçâô LáÉ <ÜÖLtÖK òL]âô ê{LÉ ï{ àîO`SäáÖK àîsd˛áÖK

<LçüL˛âK óÖs êäg àî¸á` btO{ .ÇÖc àá òLäWSgK èb]SáÖK Üá©K ÑWáR ßë .êkL`ë êáLs <êîÖëbÖKë êîäoëÖK

óÖs jëÄäáÖK LçÖîWáSN ÇÖcë LçRbLî§ ÜLçáN èôdáÖK r®omK büKë{ àá Lç¸|â Üd]R èb]SáÖK Üá©K ÑKeR ß

.êkk`SáÖK QßLÉëÖK ï{ë êáLtÖK êâLá©K Ñ`Kb dKdÄÖK uäk QLìëS¸á

- AH.LåeìetR ïxOäì ÇÖcÖë <uáSZáÖK ï{ êîgLg©K èb]ëÖK ïå èdg©Kë .èdg©K ï{ ÜgL] dëb èôdáÖÖë

êîgLî¸ÖKë êî{LÄWÖK ÜqäÖK ï{ dg™Ö ê|ÖS`á ÑLÉiô bZëRë .àîÖáLÉÖK ÜsbÖKë êìLá]ÖK óÄÖR àô LçÄ] àáë

êáåL¸á èôdáÖK ÜåL¸Rë .ÜçRLîÖëù¸áë ÜçRKdb§ë èdg©K bKd{ô ~ëÄ] ÜKdS]K PZìë .ê|ÖS`áÖK êîsLáSZßKë

LçN zdStá dîw ÑKeR ß ê¥¥¥áåL¸áÖK ãcå àô dîw uáSZáÖK ê¥¥îáäR ï{ë èdg™Ö ãL{dÖK ÅîÄ]R ï{ èdîOÉ

àìbÖKëÖK dëbÖë êáëá™Öë èbßëÖÖ êîsLáSZßK êîáå©LN zKdSsßK ïxOäìë .êÖáLÉÖK LçSîáåô dLOSsßK ï{ c`ùR ßë

ÇÖcÉë êîÖëù¸áÖÖ àìbÖKëÖK Ñ2á]R ï{ êÉdL˛áÖK ÑL|o©K ê†˛äR ÜeÖS¸Rë .ÑL|o©K ê†˛äR ï{ë èdg©K ï{

LgLgô MLZâ´K ï{ èôdáÖK dëbë èëN©Kë êáëá©Kë èbßëÖK ÑÉ˛R ßô PZìë .ÑÉÉ uáSZáÖKë ÑZdÖKë èôdáÖK

ícÖK ÜLçÖK dëbÖLN zKdSsßK ÇÖcÉ ï¥¥xOäìë .uáSZáÖK ï{ êÖáLÉ êÉdL˛á èôdáÖK êÉdL˛á ~ë¥¥tR ßë eîîáSÖÖ

.LçRdgô bKd{ô êîÄN êìLsd ï{ èdîWÉ QLtáSZá ï{ èôdáÖK éN uÖomR Lá LOÖLw

- BIóÖõ ÜÖLtÖK àLÉg bbs éZSì <lL|`âßK óÖõ ÜÖLtÖK àLÉg ëáâ Ñbtá éî{ éZSì ícÖK T§ëÖK ï{ë

GE àá ÜÖLtÖK àLÉg ï{ êäåKdÖK QKbLìeÖK MdSÄR Xî]N <ÑO§ àá Ub]R ÜÖ êZdbN êÄÖoáÖK bKbs©LN bìKeSÖK

Ñ`Kb êÖLsßK Qßbtá óÖs êÄîás KdLV§ àLÉdSì àKd`§ àLî{Kdxáìb àLåLZRK êáVë .Lìëäg j`i àëîÖá

àîN \ëKdSR êO¸â LáLs @D às ÜådLásô ÑÄR àáá àLÉ¸ÖK bbs yÖOì êîáLäÖK àKbÖOÖK àá dîWÉ ï|{ .èdg©K

.êîsLäkÖK àKbÖOÖK ï{ bìKeSÖK óÖõ <ÜçSO¸âë <àLÉ¸ÖK àá à¸ÖK dLOÉ bbs éZSì LáäîN <êüLáÖK ï{ DI ë CD

EI às ÜådLásô bìeR àìcÖK àLÉ¸ÖK bbs ÑWáîg AIAD ÜLs ÑëÖ]N éâú{ èb]SáÖK Üá©K QKdìbÄSÖ LÄ{ëë

àá Üç|kâ àá dWÉô àëÉîgë <àLÉ¸ÖK rëáZá àá êüLáÖK ï{ FA êO¸â êîáLäÖK àKbÖOÖK ï{ àë˛îtì àáá LáLs

ómdáÖKë ÑL|o©K êìLsd PgLäSá dîw ÑÉ˛N éÖåLÉ óÖs uÄì ícÖK ï¸îüdÖK zdoÖK ïå èôdáÖKë .òL¸äÖK

.ÑZdÖKë èôdáÖK àîN dëZöáÖK dîwë dëZöáÖK ÑátÖÖ àeKëSáÖK dîw uìeëSÖKë èKëL¸áÖK Übs PO¸N à¸ÖK dLOÉë

-15- 96-27299

- B@ÅüKëtÖK óÖõ ê{LmßLN ê|ÖS`á ê¸ÉLtá ÑáKës bëZë às ÜZäR êkL` ÅüKës òL¸äÖK àá dîWÉ éZKëìë

ëô òL¸äÖK òßùå Ñes óÖõ ê¸ÉLtáÖK ÑáKëtÖK ãcå íbùR àLî]©K PÖwô ï{ë .àî¸äZÖK êÖö¸áN êÖkSáÖK

ÑátÖKë ïäçáÖK PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK óÖs Ñëk]ÖK óÖõ àdÄS|ìë <àL¸âßK ~ëÄ] àá àçÖ Lá dÉäî{ - àç˛îáçR

Üd]Rë .dKdÄÖK uäk QLîÖás àá àbtOS¸ìë <ÇÖc àá àád]ì ëô <ïRKcÖK íbLkS�ßK òL|SÉßK ÅîÄ]Rë àLÉgßKë

.ï¸îüdÖK ãdLîR àá òeZÉ àçRLtáSZá ï{ àçSÉdL˛á êkd{ àá òL¸äÖK òßùå

- BAàLÉ¸ÖK óÖõ êîáSäáÖK èôdáÖÖ èeîááÖK ÑwKë˛ÖKë ^ÖLkáÖLN KbìKeSá L{KdSsK ïmLáÖK bÄtÖK bçi <ÇÖcÉ

Lådëb eìetR óÖõ LçN êkL`ÖK ïsLáSZßK ÜîqäSÖK ÑLÉiôë êî{LÄWÖK LåbîÖLÄRë LçSìëå íbùR ïSÖK <àîîÖk©K

óÖõ uZdR ÅüKës àLî]©K Üqtá ï{ èôdáÖK ãcå éZKëRë .LçîâKdçq àîN ˇîtR ïSÖK êîÖ]áÖK QLtáSZáÖK ï{

.ñd`ô êî]Lâ àá àîîÖk©K àLÉ¸ÖK QLtáSZá óÖõ êîáSäáë <êî]Lâ àá èôdáK LçâëÉ

- BBï{ êÖkL]ÖK QKdëoSÖK uáë .QßLkRßK àKbîá ï{ èdëV ÜÖLtÖK bçi <êîmLáÖK àìd˛tÖK QKëä¸ÖK ï{ë

bìKeSR <ïâëìe|ÖSÖK ÑLgdßK ï{ ÑNLÉÖK ÜKb`SgKë (êîsLäkÖK dLá�©K) ÑRKë¸ÖKë MëgL]ÖK LîZëÖëäÉR

ï{ èôdáÖK êÉdL˛áÖ èbìbZ Lkd{ °îçì LáN <Lç�Loâ u¸Sìë QLáëÖtáÖK óÖs Ñëk]ÖÖ êîáÖLtÖK QLîâLÉáßK

QßLkRßK QLÉOi àô bîN .èôdáÖLN êÄÖtSáÖK QLáëÖtáÖK d˛â ÑLZá ï{ Ü®sßK nüLgëë QßLkRßK ïâKbîá

óÖõë .êÄîm êîÉ®çSgKë êìdLZR lKdw© èôdáÖÖ êäîçáÖK dëkÖKë êîoáäÖK dLÉ{©K d˛â ï{ Táb`SgK êîáÖLtÖK

ïÖLZá ï{ dKdÄÖK uäkN êÄÖtSáÖKë êîäÄSÖK QLìëS¸áÖK ï{ èKëL¸áÖK Üb� óÖs êÉdL˛áÖK êîâLÉáõ èôdáÖÖ \LSR àô

jÄâ LáüKb ÇLäå Ñqîgë ê†î¸á èdëkN LçáìbÄR dáS¸îg <àëä|ÖK ÇÖc ï{ LáN <Ü®sßK nüLgëë ÑLkRßK

èôdáÖLN lëçäÖK eìetSÖ èdîOÉ QLâLÉáK Ü®s´K nüLgëÖë .èôdáÖK Lç˛îtR ïSÖK èLî]ÖK êÄîÄ] Üç{ ï{

<êâeKëSáë êsëäSáë êîoáâ dîw êÄìdoN ÑZdÖKë èôdáÖK dìëkR Åìdo às ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖKë

.éSáî�ë àL¸â´K êáKdÉ ÜKdS]Kë

- BCóÖs dOÉô êZdbN diLOá u�ë d˛OÖK uîáZ èLî] ï{ dVùì ícÖK dáS¸áÖK ê†îOÖK dëåbSÖ àëÉì Lá KdîWÉë

d]kSÖKë ~LoäÖK ugKëÖK QLNLxÖK dL¸]âKë êîá¸ÖK QLìL|äÖKë UëÖSÖK Láåbbçì LçS˛îtáë èôdáÖK ê]k{ .èôdáÖK

êÖkSáÖK êî]kÖK ÑÉL˛áÖK ï{ bìKeSá rL|RdK Uëb] uá <êìd]OÖKë êîÖ]L¸ÖK bdKëáÖKë êNdSÖK Mëmâë zL|ZÖKë

òL¸äÖK àå KdVöR òßùå dWÉôë .QLäOÖKë òL¸äÖK àîN LçVëb] às yÖOì ïSÖK <QëáÖK b] óÖõ ÑkR ïSÖK <ê†îOÖLN

<êáKbS¸áÖK êîZëÖëÉìßK ÜqäÖK óÖs êîáëîÖK àçS˛îtáë àçRLî] }�ëSR ïü®ÖK <àîîÖ]áÖK àLÉ¸ÖK àá QLî|ìdÖK

.èdiLOá

- BDàá êäîtá rKëâô ï{ dÄ|ÖK PO¸Sì LáäîNë .ê†îOÖK íbdRë dÄ|ÖK àîN ÅîVë ÑÉ˛N êÖbLOSá ê�®s êáVë

dîw Ç®çSgßKë YLSâßK nLáâô ëå ÜÖLtÖK ï{ ê†îOÖK dëåbR dKdáSgK ï{ ï¸îüdÖK PO¸ÖK àú{ ï†îOÖK bLçZ´K

Ñ®S`Kë dÄ|ÖK èb] àá bìeRë <KdîOÉ LÄÖ� dîWR êÖö¸á ïåë <êîsLäkÖK àKbÖOÖK ï{ Láîg ßë <êáKbS¸áÖK

.àeKëSÖK

-16- 96-27299
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<ÑLZdÖK óÖs ÅNL¸ÖK ï{ KdÉ] TâLÉ ïSÖK ÑátÖK QßLZá ï{ LîZìdbR àÖ`bì òL¸äÖK QôbNë <êîNLZâõ dKëbôë

êìLsd ÇÖc ï{ LáN <êîÖeäáÖK ÜLçáÖK ~Loâ ï{ Ñ`bR dOÉô êîÖëù¸áN ÜLîÄÖK LîZìdbR àëÖOÄì ÑLZdÖK ôbN LáÉ

dîWÉN rdgôë dOÉô QòLZ èôdáÖK LçN uÖomR ïSÖK dKëb©K óÖs Qôdo ïSÖK QKdîxSÖK àú{ ÇÖc uáë .Ñ|oÖK

às èbîtN ÑKeR ß <àKbÖOÖK à¥¥¥á dîWÉ ï{ë .ÑZdÖK LçN ÜëÄì ïSÖK dKëb©K óÖs Qôdo ïSÖK QKdîxSÖK àá

óÖs êîäOá àî¸äZÖÖ dKëb© êZîSâ ïå òL¸äÖKë ÑLZdÖK êo˛âôë QKeZäá àîN ~ëd|ÖK àô èdÉ{ ÑëOÄÖK

.êSNLV êîZëÖëîN ~ëd{ óÖs ˝îÖë êîsLáSZK QKdLOSsK

- AGàîN èKëL¸áÖK ÑKeR ß <ïNëdîâ dáRùá bLÄtâK àá QKëäg d˛s btN éâô bZâ <ÇÖc óÖs èë®së

uîáZ àá êüLáÖK ï{ @I às bìeR ß êO¸â <ngëSáÖK ï{ <ÑWáR èôdáÖL{ .ÅîÄ]SÖK às èbîtN èôdáÖKë ÑZdÖK

êìdKbßK QL†îçÖK Üqtá ï{ LkëÄäá ®îWáR êÖWáá ÑKeR ß Lçâô LáÉ <ÜÖLtÖK òL]âô ê{LÉ ï{ àîO`SäáÖK àîsd˛áÖK

<LçüL˛âK óÖs êäg àî¸á` btO{ .ÇÖc àá òLäWSgK èb]SáÖK Üá©K ÑWáR ßë .êkL`ë êáLs <êîÖëbÖKë êîäoëÖK

óÖs jëÄäáÖK LçÖîWáSN ÇÖcë LçRbLî§ ÜLçáN èôdáÖK r®omK büKë{ àá Lç¸|â Üd]R èb]SáÖK Üá©K ÑKeR ß

.êkk`SáÖK QßLÉëÖK ï{ë êáLtÖK êâLá©K Ñ`Kb dKdÄÖK uäk QLìëS¸á

- AH.LåeìetR ïxOäì ÇÖcÖë <uáSZáÖK ï{ êîgLg©K èb]ëÖK ïå èdg©Kë .èdg©K ï{ ÜgL] dëb èôdáÖÖë

êîgLî¸ÖKë êî{LÄWÖK ÜqäÖK ï{ dg™Ö ê|ÖS`á ÑLÉiô bZëRë .àîÖáLÉÖK ÜsbÖKë êìLá]ÖK óÄÖR àô LçÄ] àáë

êáåL¸á èôdáÖK ÜåL¸Rë .ÜçRLîÖëù¸áë ÜçRKdb§ë èdg©K bKd{ô ~ëÄ] ÜKdS]K PZìë .ê|ÖS`áÖK êîsLáSZßKë

LçN zdStá dîw ÑKeR ß ê¥¥¥áåL¸áÖK ãcå àô dîw uáSZáÖK ê¥¥îáäR ï{ë èdg™Ö ãL{dÖK ÅîÄ]R ï{ èdîOÉ

àìbÖKëÖK dëbÖë êáëá™Öë èbßëÖÖ êîsLáSZßK êîáå©LN zKdSsßK ïxOäìë .êÖáLÉÖK LçSîáåô dLOSsßK ï{ c`ùR ßë

ÇÖcÉë êîÖëù¸áÖÖ àìbÖKëÖK Ñ2á]R ï{ êÉdL˛áÖK ÑL|o©K ê†˛äR ÜeÖS¸Rë .ÑL|o©K ê†˛äR ï{ë èdg©K ï{

LgLgô MLZâ´K ï{ èôdáÖK dëbë èëN©Kë êáëá©Kë èbßëÖK ÑÉ˛R ßô PZìë .ÑÉÉ uáSZáÖKë ÑZdÖKë èôdáÖK

ícÖK ÜLçÖK dëbÖLN zKdSsßK ÇÖcÉ ï¥¥xOäìë .uáSZáÖK ï{ êÖáLÉ êÉdL˛á èôdáÖK êÉdL˛á ~ë¥¥tR ßë eîîáSÖÖ

.LçRdgô bKd{ô êîÄN êìLsd ï{ èdîWÉ QLtáSZá ï{ èôdáÖK éN uÖomR Lá LOÖLw

- BIóÖõ ÜÖLtÖK àLÉg bbs éZSì <lL|`âßK óÖõ ÜÖLtÖK àLÉg ëáâ Ñbtá éî{ éZSì ícÖK T§ëÖK ï{ë

GE àá ÜÖLtÖK àLÉg ï{ êäåKdÖK QKbLìeÖK MdSÄR Xî]N <ÑO§ àá Ub]R ÜÖ êZdbN êÄÖoáÖK bKbs©LN bìKeSÖK

Ñ`Kb êÖLsßK Qßbtá óÖs êÄîás KdLV§ àLÉdSì àKd`§ àLî{Kdxáìb àLåLZRK êáVë .Lìëäg j`i àëîÖá

àîN \ëKdSR êO¸â LáLs @D às ÜådLásô ÑÄR àáá àLÉ¸ÖK bbs yÖOì êîáLäÖK àKbÖOÖK àá dîWÉ ï|{ .èdg©K

.êîsLäkÖK àKbÖOÖK ï{ bìKeSÖK óÖõ <ÜçSO¸âë <àLÉ¸ÖK àá à¸ÖK dLOÉ bbs éZSì LáäîN <êüLáÖK ï{ DI ë CD

EI às ÜådLásô bìeR àìcÖK àLÉ¸ÖK bbs ÑWáîg AIAD ÜLs ÑëÖ]N éâú{ èb]SáÖK Üá©K QKdìbÄSÖ LÄ{ëë

àá Üç|kâ àá dWÉô àëÉîgë <àLÉ¸ÖK rëáZá àá êüLáÖK ï{ FA êO¸â êîáLäÖK àKbÖOÖK ï{ àë˛îtì àáá LáLs

ómdáÖKë ÑL|o©K êìLsd PgLäSá dîw ÑÉ˛N éÖåLÉ óÖs uÄì ícÖK ï¸îüdÖK zdoÖK ïå èôdáÖKë .òL¸äÖK

.ÑZdÖKë èôdáÖK àîN dëZöáÖK dîwë dëZöáÖK ÑátÖÖ àeKëSáÖK dîw uìeëSÖKë èKëL¸áÖK Übs PO¸N à¸ÖK dLOÉë
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- B@ÅüKëtÖK óÖõ ê{LmßLN ê|ÖS`á ê¸ÉLtá ÑáKës bëZë às ÜZäR êkL` ÅüKës òL¸äÖK àá dîWÉ éZKëìë

ëô òL¸äÖK òßùå Ñes óÖõ ê¸ÉLtáÖK ÑáKëtÖK ãcå íbùR àLî]©K PÖwô ï{ë .àî¸äZÖK êÖö¸áN êÖkSáÖK

ÑátÖKë ïäçáÖK PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK óÖs Ñëk]ÖK óÖõ àdÄS|ìë <àL¸âßK ~ëÄ] àá àçÖ Lá dÉäî{ - àç˛îáçR

Üd]Rë .dKdÄÖK uäk QLîÖás àá àbtOS¸ìë <ÇÖc àá àád]ì ëô <ïRKcÖK íbLkS�ßK òL|SÉßK ÅîÄ]Rë àLÉgßKë

.ï¸îüdÖK ãdLîR àá òeZÉ àçRLtáSZá ï{ àçSÉdL˛á êkd{ àá òL¸äÖK òßùå

- BAàLÉ¸ÖK óÖõ êîáSäáÖK èôdáÖÖ èeîááÖK ÑwKë˛ÖKë ^ÖLkáÖLN KbìKeSá L{KdSsK ïmLáÖK bÄtÖK bçi <ÇÖcÉ

Lådëb eìetR óÖõ LçN êkL`ÖK ïsLáSZßK ÜîqäSÖK ÑLÉiôë êî{LÄWÖK LåbîÖLÄRë LçSìëå íbùR ïSÖK <àîîÖk©K

óÖõ uZdR ÅüKës àLî]©K Üqtá ï{ èôdáÖK ãcå éZKëRë .LçîâKdçq àîN ˇîtR ïSÖK êîÖ]áÖK QLtáSZáÖK ï{

.ñd`ô êî]Lâ àá àîîÖk©K àLÉ¸ÖK QLtáSZá óÖõ êîáSäáë <êî]Lâ àá èôdáK LçâëÉ

- BBï{ êÖkL]ÖK QKdëoSÖK uáë .QßLkRßK àKbîá ï{ èdëV ÜÖLtÖK bçi <êîmLáÖK àìd˛tÖK QKëä¸ÖK ï{ë
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êo˛äÖK êÉdL˛áÖÖ êáe®ÖK êî˛îtáÖK QKdLçáÖK óÖs QLîS|ÖK Ñëk] Ñ|ÉR êkL` dîNKbR cL`RK àá bN ßë

êîáå©K QKc dëá©K àáë .êìbLkS�ßKë êîgLî¸ÖKë êî{LÄWÖKë êîsLáSZßK èbLîÄÖK QLìëS¸á uîáZ ï{ êÖLt|ÖKë

àá bìbZÖK ÑîZÖK ULW]SgLN LáKeSÖK - ÑOÄS¸áÖK ÑZô àá KbìbZ LáKeSÖK ïÖëbÖK uáSZáÖK dçqì àô êágL]ÖK

bìbZÖK ÑîZÖK Kcå óÖs PZìë .ßbs dWÉô uáSZá \dk êáL�´ PäZ óÖõ LOäZ ÑátÖK óÖs òL¸äÖKë ÑLZdÖK

éî{ ëáäì <LáÖLs <zL]Z´Kë uáÄÖKë ÜÖqÖÖ ÑL|o©K éî{ ldtSì ß LáÖLs Yëdìë ÑOÄì àô èbLÄÖK àá

KòeZ èôdáÖKë ÑZdÖK àîN èKëL¸áÖK ôbOá àëÉì àô PZì KcÖë .LçRLâLÉáõ/éRLâLÉáõ P¸] <êìd] ÑÉN êÖ|oÖK/Ñ|oÖK

.êîsLáSZßK ê†˛äSÖK êîÖás àá ôeZSì ß

-18- 96-27299
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XÖLWÖK Ñk|ÖK

êágL]ÖK ÜLáSåßK QßLZá

- C@ndië àL¸â´K ~ë¥¥Ä]N ê¥¥ÖkSá ê¥¥Öö¸á Láå ÑZdÖKë LçäîN èKëL¸áÖK ÅîÄ]Rë èôdáÖLN lëçäÖK àõ

ÑîO¸ÖK ïç{ .èôdáÖLN êkL`ÖK ÑüL¸áÖK àá Láçâô óÖs Ñetäá ÑÉ˛N LáçîÖK dqäì ßô ïxOäìë êîsLáSZßK êÖKbtÖÖ

àLodi ÑZdÖKë LçäîN èKëL¸áÖK ÅîÄ]Rë èôdáÖK àîÉáRë .ÜbÄSáë ÑbLsë dKdáSg®Ö ÑNL� uáSZá òLäOÖ bî]ëÖK

.Mët˛ÖK uîáZ ñbÖ ï†îOÖKë ï{LÄWÖKë íbLkS�ßKë ïsLáSZßKë ïgLî¸ÖK àá©K ÅîÄ]SÖ àLîgLgô

- CAÑKeR ®{ .ÅÄ]SR ÜÖ èôdáÖLN lëçäÖÖ êîtÖoSÖK ïNëdîâ QLîZîRKdSgK ï{ èbb]áÖK zKbå©K Üqtá àõ

òL¸äÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK bëçZ àá ÜwdÖLN èôdáÖK àîÉáR àëb Ñë]R èdîWÉ Ñî�Kds ÇLäå

<~LoäÖK êtgKë êîZëÖëÉìõë êìbLkS�Kë êîgLîg QLáeô ÜÖLtÖK àá èdîWÉ òL]âô bë¸R cõ .àLÉá ÑÉ ï{ ÑLZdÖKë

èdoî¸ÖK ÑLÉiô àá Lådîw ëô êìdLátSgßK èdoî¸ÖKë ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖKë êîâKëbtÖK Mëd]ÖK LçäîN àá

ÜÉ]N ëô ÜqSäáÖK eîîáSÖK uá àKdS�ßLN QßL]ÖK ãcåë .MLåd´Kë êîÖå©K Mëd]ÖKë ïOäZ©K Ñ®S]ßK ëô êîOäZ©K

êîâbáÖK àç�ëÄ]ë òL¸äÖK uîáZÖ êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ] uîáZ êìLá] Übsë QLÉLçSâßKë u�KëÖK

ê`gKdÖK èeî]SáÖK }�KëáÖKë <êîáäSÖK ï{ Å]ÖK ÇÖc ï{ LáN <êîsLáSZßKë êîgLî¸ÖKë êìbLkS�ßKë êî{LÄWÖKë

ÜîîÄRë lKdtSgß ïáÖLtÖK dáRùáÖK cäá éZKëR ïSÖK ÅüKëtÖK àá dîWÉ àá ÑîÖ� ßõ ïå Lá <QLäOÖKë òL¸äÖK òKeõ

.@HGD ÜLs ï{ <ÜÖ¸ÖKë êîáäSÖKë èKëL¸áÖK :èôdáÖÖ èb]SáÖK Üá©K bÄs QKeZäá

- CBuNLo QKc QßLZá - êkL` ÜLáSåK QßLZá ïNëdîâ dáRùá cäá ed]áÖK ÜbÄSÖÖ lKdtSgK àá óÖZSRë

zKbå©K óÖs bdKëáÖKë ÑátÖK eÉdR àô êÖsL|ÖK zKdo©K uîáZÖ ïxOäìë .ÑátÖÖ QLìëÖëöÉ edOR êìLxÖÖ ^Öá

QKcë LçmtON êâëådáë êoNKdSá <èdëdmÖLN <ïå ïSÖK êágL]ÖK ÜLáSåßK QßLZáN êÖkSáÖK êîZîRKdSgßK

.ÜLáSåßK QßLZá uîáZ ï{ êÖòL¸áÖÖ QLîÖ§ c|äRë umR àô zKdo©K ãcå óÖs àîtSìë .êîÖLs êìëÖëô

- CCdîw QLáqäáÖK éî{ LáN ïâbáÖK uáSZáÖKë ïÖëbÖK uáSZáÖKë QLáëÉ]ÖK àú{ <zbçÖK Kcå ÅîÄ]R êîxNë

:êîÖLSÖK êágL]ÖK ÜLáSåßK QßLZá ï{ êîZîRKdSgK QKòKdZõ cL`RK óÖK àëësbá jL`ÖK rLoÄÖKë êîáëÉ]ÖK

•èôdáÖK óÖs u�KëÖK bìKeSáÖKë ÜüKbÖK dÄ|ÖK òPs

•QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs èbîZÖK êîsëäÖK QKc PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK jd{ ï{ èKëL¸áÖK Übs

LçSìL|É Übsë

•LçN êÖkSáÖK QLáb`ÖKë êî]kÖK êìLsdÖK ï{ èKëL¸áÖK Übs éZëô

•èôdáÖK bm éZëáÖK }ätÖK

-19- 96-27299

•ïR®ÖK òL¸äÖK àçî{ àáN <òL¸äÖK óÖs QLsKeäÖK rKëâô àá Lådîwë ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖK dLV§

ïOäZ©K Ñ®S]ßK èöoë T]R à˛tì

•<êîZLSâßK êo˛â©K ÑLÉiô uîáZ ï{ë <êìbLkS�ßK QLgLî¸ÖKë ÑÉLîçÖK ï{ èKëL¸áÖK Übs

bdKëáÖK óÖK ÑëkëÖK ï{ë

•QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs dKdÄÖK uäkë êoÖ¸ÖK ÜL¸S�K ï{ ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖK Übs

•èôdáÖLN lëçäÖK eìetSÖ btkÖK uîáZ óÖs êî{LÉ QLîÖ§ bëZë Übs

•LçSìLá]ë ~ëÄ]ÖK ãcçÖ [ìëdSÖK dëk�ë àL¸â´K ~ëÄ] àá èôdáÖÖ Lá ÜKdS]K Übs

•<Lçî{ êÉdL˛áÖKë ÑLkRßK Üqâ uîáZ óÖK LçÖëkë ï{ èKëL¸áÖK Übsë èôdáÖÖ ïoáäÖK dìëkSÖK

Ü®s´K nüLgë ï{ Láîg ßë

•ê†îOÖK êìLá] ï{ë êîtîOoÖK bdKëáÖK èdKbõ ï{ àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖK Übs

•Lç�ëÄ] ÇLçSâKë êÖ|oÖK bm dáS¸áÖK eîîáSÖK

-20- 96-27299
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XÖLWÖK Ñk|ÖK

êágL]ÖK ÜLáSåßK QßLZá

- C@ndië àL¸â´K ~ë¥¥Ä]N ê¥¥ÖkSá ê¥¥Öö¸á Láå ÑZdÖKë LçäîN èKëL¸áÖK ÅîÄ]Rë èôdáÖLN lëçäÖK àõ

ÑîO¸ÖK ïç{ .èôdáÖLN êkL`ÖK ÑüL¸áÖK àá Láçâô óÖs Ñetäá ÑÉ˛N LáçîÖK dqäì ßô ïxOäìë êîsLáSZßK êÖKbtÖÖ

àLodi ÑZdÖKë LçäîN èKëL¸áÖK ÅîÄ]Rë èôdáÖK àîÉáRë .ÜbÄSáë ÑbLsë dKdáSg®Ö ÑNL� uáSZá òLäOÖ bî]ëÖK

.Mët˛ÖK uîáZ ñbÖ ï†îOÖKë ï{LÄWÖKë íbLkS�ßKë ïsLáSZßKë ïgLî¸ÖK àá©K ÅîÄ]SÖ àLîgLgô

- CAÑKeR ®{ .ÅÄ]SR ÜÖ èôdáÖLN lëçäÖÖ êîtÖoSÖK ïNëdîâ QLîZîRKdSgK ï{ èbb]áÖK zKbå©K Üqtá àõ

òL¸äÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK bëçZ àá ÜwdÖLN èôdáÖK àîÉáR àëb Ñë]R èdîWÉ Ñî�Kds ÇLäå

<~LoäÖK êtgKë êîZëÖëÉìõë êìbLkS�Kë êîgLîg QLáeô ÜÖLtÖK àá èdîWÉ òL]âô bë¸R cõ .àLÉá ÑÉ ï{ ÑLZdÖKë

èdoî¸ÖK ÑLÉiô àá Lådîw ëô êìdLátSgßK èdoî¸ÖKë ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖKë êîâKëbtÖK Mëd]ÖK LçäîN àá

ÜÉ]N ëô ÜqSäáÖK eîîáSÖK uá àKdS�ßLN QßL]ÖK ãcåë .MLåd´Kë êîÖå©K Mëd]ÖKë ïOäZ©K Ñ®S]ßK ëô êîOäZ©K

êîâbáÖK àç�ëÄ]ë òL¸äÖK uîáZÖ êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ] uîáZ êìLá] Übsë QLÉLçSâßKë u�KëÖK

ê`gKdÖK èeî]SáÖK }�KëáÖKë <êîáäSÖK ï{ Å]ÖK ÇÖc ï{ LáN <êîsLáSZßKë êîgLî¸ÖKë êìbLkS�ßKë êî{LÄWÖKë

ÜîîÄRë lKdtSgß ïáÖLtÖK dáRùáÖK cäá éZKëR ïSÖK ÅüKëtÖK àá dîWÉ àá ÑîÖ� ßõ ïå Lá <QLäOÖKë òL¸äÖK òKeõ

.@HGD ÜLs ï{ <ÜÖ¸ÖKë êîáäSÖKë èKëL¸áÖK :èôdáÖÖ èb]SáÖK Üá©K bÄs QKeZäá

- CBuNLo QKc QßLZá - êkL` ÜLáSåK QßLZá ïNëdîâ dáRùá cäá ed]áÖK ÜbÄSÖÖ lKdtSgK àá óÖZSRë

zKbå©K óÖs bdKëáÖKë ÑátÖK eÉdR àô êÖsL|ÖK zKdo©K uîáZÖ ïxOäìë .ÑátÖÖ QLìëÖëöÉ edOR êìLxÖÖ ^Öá

QKcë LçmtON êâëådáë êoNKdSá <èdëdmÖLN <ïå ïSÖK êágL]ÖK ÜLáSåßK QßLZáN êÖkSáÖK êîZîRKdSgßK

.ÜLáSåßK QßLZá uîáZ ï{ êÖòL¸áÖÖ QLîÖ§ c|äRë umR àô zKdo©K ãcå óÖs àîtSìë .êîÖLs êìëÖëô

- CCdîw QLáqäáÖK éî{ LáN ïâbáÖK uáSZáÖKë ïÖëbÖK uáSZáÖKë QLáëÉ]ÖK àú{ <zbçÖK Kcå ÅîÄ]R êîxNë

:êîÖLSÖK êágL]ÖK ÜLáSåßK QßLZá ï{ êîZîRKdSgK QKòKdZõ cL`RK óÖK àëësbá jL`ÖK rLoÄÖKë êîáëÉ]ÖK

•èôdáÖK óÖs u�KëÖK bìKeSáÖKë ÜüKbÖK dÄ|ÖK òPs

•QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs èbîZÖK êîsëäÖK QKc PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK jd{ ï{ èKëL¸áÖK Übs

LçSìL|É Übsë

•LçN êÖkSáÖK QLáb`ÖKë êî]kÖK êìLsdÖK ï{ èKëL¸áÖK Übs éZëô

•èôdáÖK bm éZëáÖK }ätÖK

-19- 96-27299

•ïR®ÖK òL¸äÖK àçî{ àáN <òL¸äÖK óÖs QLsKeäÖK rKëâô àá Lådîwë ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖK dLV§

ïOäZ©K Ñ®S]ßK èöoë T]R à˛tì

•<êîZLSâßK êo˛â©K ÑLÉiô uîáZ ï{ë <êìbLkS�ßK QLgLî¸ÖKë ÑÉLîçÖK ï{ èKëL¸áÖK Übs

bdKëáÖK óÖK ÑëkëÖK ï{ë

•QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs dKdÄÖK uäkë êoÖ¸ÖK ÜL¸S�K ï{ ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖK Übs

•èôdáÖLN lëçäÖK eìetSÖ btkÖK uîáZ óÖs êî{LÉ QLîÖ§ bëZë Übs

•LçSìLá]ë ~ëÄ]ÖK ãcçÖ [ìëdSÖK dëk�ë àL¸â´K ~ëÄ] àá èôdáÖÖ Lá ÜKdS]K Übs

•<Lçî{ êÉdL˛áÖKë ÑLkRßK Üqâ uîáZ óÖK LçÖëkë ï{ èKëL¸áÖK Übsë èôdáÖÖ ïoáäÖK dìëkSÖK

Ü®s´K nüLgë ï{ Láîg ßë

•ê†îOÖK êìLá] ï{ë êîtîOoÖK bdKëáÖK èdKbõ ï{ àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖK Übs

•Lç�ëÄ] ÇLçSâKë êÖ|oÖK bm dáS¸áÖK eîîáSÖK

-20- 96-27299
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uNKdÖK Ñk|ÖK

êîZîRKdSgßK QKòKdZßKë zKbå©K

- CDêîZîRKdSgßK zKbå©K \KdS�Kë êÖÉ˛áÖK jî`˛R êìëî]ÖK ÜLáSåßK QßLZá àá ÑLZá ÑÉ ï{ ídZì

zKbå©Kë .zKbå©K ÇÖR ÅîÄ]R zbçN êÖsL|ÖK QLçZÖK }ÖS`á Låc`SR àô ïxOäì ïSÖK êîÖátÖK QKòKdZ´Kë

Ñá˛R LçÄîÄ]SÖ LåcL`RK ïxOäì ïSÖK èbb]áÖK QKòKdZ´Kë <êìdåëZÖK ÜLáSåßK QßLZá àá êtNLâ êîZîRKdSgßK

˝ÉtRë - èôdáÖLN lëçäÖÖ êîtÖoSÖK ïNëdîâ QLîZîRKdSgK zKbåô ïå ïSÖK - ÜÖ¸ÖKë êîáäSÖKë èKëL¸áÖK

óÖõ YLçäáÖK zbçìë .LmtN LçmtOÖ èeetáë LîÖs êìëÖëô QKcë êoNKdSá QLîZîRKdSgßKë zKbå©Kë .LçoNKdR

èdëdm uá ÇÖcë <êÖVLáSá eZKë] ÑKë]©K àá dîWÉ ï{ àçZKëì àáá <òLäWSgK àëb òL¸äÖK uîáZ êÖL] àî¸]R

.LâLád] bi©K QL†|ÖÖ jL` ÜLáSåK ò®ìõ

- CEPO¸N ÇÖcë lëçäÖKë êÖáLÉÖK èKëL¸áÖK àëb Ñë]R eZKë] àçZKëì òL¸äÖK àöN ÑátÖK YLçäá ÜÖ¸ìë

àLÉ¸ÖK àá àçâ© ëô ê�Ls´K ëô <àìbÖK ëô <ê{LÄWÖK ëô <ï�dtÖK Ñk©K ëô <êxÖÖK ëô <à¸ÖK ëô <~dtÖK ÑWá ÑáKës

êkL`ë <ïÖüLtÖK àçtmëN ÅÖtSR èbb]á ÅüKës QKdîWÉ òL¸â éZKëRë .ñd`ô rLmëô í© ëô <àîîÖk©K

zëdq ÇÖc ï{ LáN íbLkS�ßK ïsLáSZßK àçtmëN ÅÖtSR ëô <àçtá òLNØK bZëì ß QLçáô àç|këN

eZKë] Lmìô ÇLäåë .àbáÖKë zLìd©K ï{ èdîÄ|ÖK ÅoLäáÖK ï{ë êÖëetáÖK ëô êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ àçS˛îtá

àáN QL]eLäÖKë QKdZLçáÖKë LîÖ`Kb QKbd˛áÖK àçî{ àáN QLìd`©K QKbd˛áÖKë QL†Z®ÖK LççZKëR ñd`ô

èdîo`ÖK lKdá©Kë êî†îOÖK UdKëÉÖÖ QKcÖLN LìL]m òL¸äÖK àá QKdîWÉ uÄRë .QKdZLçáÖK Q®áLtÖK àçî{

.èôdáÖK bm éZëáÖK }ätÖK ÑLÉiô óSië <êìbtáÖKë

èôdáÖK óÖs u�KëÖK bìKeSáÖKë ÜüKbÖK dÄ|ÖK òPs - }Öô

- CFï{ Üçáqtá <êÖëOÄá dîw dÄ{ zëdq ï{ àë˛îtì êá¸â àëîÖN àá dWÉô ÜÖLtÖK ï{ àØK bZëì

dÄ|ÖKë .êîÖÉîå MLOgô LçäîN àá <óSi MLOgô dÄ|ÖÖë .òL¸äÖK àá Üçäá êÄ]L¸ÖK êîOÖw©Kë <êîáLäÖK àKbÖOÖK

nNKdSÖK èbLìeë ÜÖLtÖK bLkS�K êáÖësë .òKë¸ÖK óÖs ïÖëbë ïäoë ö˛äá QKc <bLtN©K èbbtSáë èbÄtá êÖÉ˛á

LáÉ <LáçÄîÄ]SÖ Lkd{ àL]îSìë àìbdoáÖK àîìbLkS�ßK êîáäSÖKë ëáäÖK éZKëR QLìb]R àLmd|ì ÑëbÖK àîN

íbLkS�ßK _LäáÖK }äSÉR ïSÖK fLOSÖßK êÖL]ë .ïáÖLtÖK bLkS�ßK ÑOÄS¸áÖ êO¸äÖLN àÄîR Übsë doL`á à®É˛ì

àKbÖOÖK àá àîtá bbs ï{ Lmìô LçN TâdS�Kë íbLkS�ßK rLoÄÖK ÑîÉ˛R èbLsõ êîÖás LçN TâdS�K ïáÖLtÖK

àú{ <ÇÖc óÖK ê{Lm´LNë .ïÖÉîçÖK }îÉSÖK [áKdNë ïZdL`ÖK àìbÖÖ LçîÖs èdoî¸ÖK àÉáì ß èdáS¸á QLìëS¸á

êîOÖR óÖs QLáëÉ]ÖK èdb� lìëÄR èbLìe óÖK Qbô ï†îOÖK dëåbSÖKë àLÉ¸ÖK bìd˛Rë QLseLäáÖK ÑLÉiô ê{LÉ

QKdSáKdLN ï{ Åîás ÑÉ˛N dVùR ïáÖLtÖK bLkS�ßK Låbç˛ì ïSÖK Qßë]SÖKë .LçâLÉ¸Ö êîgLg©K QLZLîS]ßK

QLZdbN èôdáÖK dÄ{ èbLìe ï{ ÑWáSì éâöi éÖ ãLZRK ÇÖc às ÜZâë .àKbÖOÖK uîáZ ï{ êîsLáSZßK êîáäSÖK

Lmìô Üç¸R êìbLkS�ßK êoÖ¸ÖK ÜgLÄR ï{ àî¸äZÖK àîN QLRëL|SÖK àú{ ÇÖcÉ .ñd`ô óÖK êÄoäá àá QëL|SR

umë óÖK èdg©K ÑÉLîå ï{ QKdîîxR àá ÇÖc óÖs PRdSì Láë èdZçÖK Qbôë .èôdáÖK dÄ{ ï{ dîOÉ n¸ÄN

-21- 96-27299

èbLsõ ÜeÖRë .àîÖLtá èbs QLZLîS]K êîOÖR às êÖëù¸áÖK èôdáÖK Láîg ß <èôdáÖK ÅRLs óÖs êî{Lmõ òLOsô

QLgLî¸ÖK ãcç{ .QLåLZRßK ãcå êZÖLtá ÑZô àá LçSwLîk èbLsõë ïÖÉÖK bLkS�ßK QLgLîg ï{ dqäÖK

dLOSsK íô ïÖëR ßë èôdáÖK QKdbLOá ê�Lsõ óÖK ^äZR LáÉ .ïágdÖK rLoÄÖK óÖs LOìdÄR êkÖL` èdëkN PkäR

ê|üLo óÖs àî¸äZÖK àîN ~dKë|ÖK ïsKdì ícÖK ÑîÖ]SÖK ÅîOoR àú{ ÇÖcÖ .ÑZdÖKë èôdáÖK óÖs dLVØK z®S`ß

ÑZô àáë .dÄ|ÖK àá b]ÖK QLîZîRKdSgß êO¸äÖLN êágL] êîáåô éÖ dáô [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK àá êmìds

èdëkN ÇKdSi®Ö ÑZdÖKë èôdáÖÖ êkd|ÖK ê]LRõ àá bN ß êáKbS¸áÖK êîáäSÖK ÅîÄ]Rë dÄ|ÖK ê{öi ÑLk†SgK

óÖs òLmÄÖÖ êîsLáSZßK êîáäSÖKë ïÖÉÖK bLkS�ßK QLîZîRKdSgKë QLgLîg umë ï{ èKëL¸áÖK Üb� óÖsë êáLR

êÉdL˛áÖK Lmìô ïmSÄì Láâõë Låb]ë dÄ|ÖK ê]{LÉá [áKdN Åìdo às éÄîÄ]R àÉáì ß dÄ|ÖK ÑLk†SgKë .dÄ|ÖK

óÖK ÑëkëÖK êîâLÉáõ òL¸äÖK uîáZÖ \LSR àô àLámÖ êìbLkS�ßK ÑÉLîçÖK ï{ QKdîîxR UKb]õë êîoKdÄáìbÖK

bdKëáÖKë QKbKdì´K óÖK dLÄS{ßK Ñá˛R <dåLqáÖK èbbtSá êÖÉ˛á dÄ|ÖKë .êáLtÖK QLáb`ÖKë jd|ÖKë bdKëáÖK

êìbëb]áë =ê]kÖK Ñ®SsKë =êìcxSÖK òëgë rëZÖKë =êáKbS¸á èdëkN bë©K êáL�õ àLámÖ ï|ÉR ïSÖK êîZLSâßK

àá QLî{ëÖKë Ñ®SsßK QßL] bLìbeKë =ñd`©K êîgLg©K QLáb`ÖKë ÜîÖtSÖK óÖs Ñëk]ÖK êîâLÉáõ Übs ëô

ÑLZáÖK ï{ bLtOSgßKë eîîáSÖKë =êî†îOÖK êá®¸ÖK Übs QßL]ë =àÉL¸áÖK êìL|É Übsë bd˛SÖKë =lKdá©K òKdZ

êîâbáÖK èLî]ÖK ï{ë dKdÄÖK uäk QLîÖás ï{ êÉdL˛áÖK àá àLád]ÖLN Lmìô eîáSR êÖÉ˛á ëåë .ïsLáSZßK

ï{ ïsLáZ dÄ{ ÑÉi ï{ ¥ àKbÖOÖK uîáZ ï{ Ub]R èdåLq ê|kÖK ãcçN ëåë .êî{LÄWÖKë êîsLáSZßKë

bëÉdÖK às dÄ|ÖK ÜZäì b�ë .ëáäÖK êábÄSáÖK àKbÖOÖK ï{ èëdWÖK ngë dÄ|ÖÖ MëîZë êîáLäÖK àKbÖOÖK àá bìbtÖK

àëmLÄSì àìcÖK ÑLátÖK dÄ{ Lmìô ÇÖLäåë .rKeâ ëô êVdLÉ às ëô <~edÖK àKbÄ{ óÖK ïm|ì Láá íbLkS�ßK

QL¸gùáÖKë dg©K àá ÜbÄáÖK ÜsbÖK Üqâ àëbÄ|ì àá éÖ ldtSì ícÖK u�báÖK dÄ|ÖKë <êîâbSá KdëZô

.êá®¸ÖK QLÉOië êîsLáSZßK

- CGLáîg ßë <òKdÄ|ÖK ÑLZdÖK bbs bìKeR ~ë|R êO¸äN QKdîÄ|ÖK òL¸äÖK bbs bìKeR <ïmLáÖK bÄtÖK ï{ë

LçRKbLkS�K dáR ïSÖK àKbÖOÖK ï{ Lådo` LçÖ êÖÉ˛á dÄ|ÖK XîâöR dLk Pìd� bçs cäáë .êîáLäÖK àKbÖOÖK ï{

êìbLkS�ßKë êîgLî¸ÖK àìbLîáÖK ï{ Ñë]SÖK QLîÖátÖ ÑZ©K èdîkÄÖK [üLSäÖK àá ÇÖc }këN <êîÖLÄSâK êÖ]dáN

êÖL]ÖK ãcå às êÖëù¸á ñd`©K ïå btR ÑáKës ÇÖLäå <êìbLkS�ßK ÑáKëtÖK óÖK ê{Lm´LNë .êîsLáSZßKë

ÜîÖtSÖKë êoÖ¸ÖK óÖK èôdáÖK Ñëkë jd{ êìbëb]áë <àî¸äZÖÖ èbb]áÖK êîsLáSZßK dKëb©K PÖkR ï{ ÑWáSRë

óÖK êO¸äÖLN àLá©K Übs óÖK ïm|R b� ïSÖK ñd`©K ê†iLäÖK ÑáKëtÖK às ®m{ êîZLSâßK bdKëáÖKë PìdbSÖKë

àKbîáÖK ï{ nîo`SÖKë ÑîÖ]SÖK QLîÖás ê{LÉ ÑtZ Übs êÖL]ÖK ãcå ï{ Táçgô ïSÖK ÑáKëtÖK àáë .dg©K

MLOg™Ö íbkSÖKë <ldxÖÖ êî{Kë èdëkN ˝äZÖK rëâ ïsKdì Kdëqäá ïgLg©K LçOÖk ï{ àámSR íbLkS�ßK

.dÄ|ÖK òKdë êäáLÉÖK

- CHÑeäáÖK ï{ dZô dîxNë dZöN ÑátÖK Åìdo às dÄ|ÖK ê]{LÉá ï{ë bLkS�ßK ï{ èôdáÖK Üç¸Rë

ÑLk†Sgß LágL] ®áLs btì Lådëb òKbô àá èôdáÖK àîÉáR àú{ ÇÖcÖ .ÑátÖK ~ëg ï{ë ïÖ]áÖK uáSZáÖKë

.dÄ|ÖK ê{öi

- DIãL{d às QLîÖëù¸áÖKë ÑátÖK uìeëSÖ Kdqâ <ÑÉÉ êî˛îtáÖK dg©K óÖs dVùì dÄ|ÖK àô àî] ï{ë

ÑëL]R Xî] <òPtÖK àá PgLäSá dîw Lo¸� èôdáÖK Ñá]SR <àî¸äZÖK z®S`K fLgô óÖs êî˛îtáÖK èdg©K
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uNKdÖK Ñk|ÖK

êîZîRKdSgßK QKòKdZßKë zKbå©K

- CDêîZîRKdSgßK zKbå©K \KdS�Kë êÖÉ˛áÖK jî`˛R êìëî]ÖK ÜLáSåßK QßLZá àá ÑLZá ÑÉ ï{ ídZì

zKbå©Kë .zKbå©K ÇÖR ÅîÄ]R zbçN êÖsL|ÖK QLçZÖK }ÖS`á Låc`SR àô ïxOäì ïSÖK êîÖátÖK QKòKdZ´Kë

Ñá˛R LçÄîÄ]SÖ LåcL`RK ïxOäì ïSÖK èbb]áÖK QKòKdZ´Kë <êìdåëZÖK ÜLáSåßK QßLZá àá êtNLâ êîZîRKdSgßK

˝ÉtRë - èôdáÖLN lëçäÖÖ êîtÖoSÖK ïNëdîâ QLîZîRKdSgK zKbåô ïå ïSÖK - ÜÖ¸ÖKë êîáäSÖKë èKëL¸áÖK

óÖõ YLçäáÖK zbçìë .LmtN LçmtOÖ èeetáë LîÖs êìëÖëô QKcë êoNKdSá QLîZîRKdSgßKë zKbå©Kë .LçoNKdR

èdëdm uá ÇÖcë <êÖVLáSá eZKë] ÑKë]©K àá dîWÉ ï{ àçZKëì àáá <òLäWSgK àëb òL¸äÖK uîáZ êÖL] àî¸]R

.LâLád] bi©K QL†|ÖÖ jL` ÜLáSåK ò®ìõ

- CEPO¸N ÇÖcë lëçäÖKë êÖáLÉÖK èKëL¸áÖK àëb Ñë]R eZKë] àçZKëì òL¸äÖK àöN ÑátÖK YLçäá ÜÖ¸ìë

àLÉ¸ÖK àá àçâ© ëô ê�Ls´K ëô <àìbÖK ëô <ê{LÄWÖK ëô <ï�dtÖK Ñk©K ëô <êxÖÖK ëô <à¸ÖK ëô <~dtÖK ÑWá ÑáKës

êkL`ë <ïÖüLtÖK àçtmëN ÅÖtSR èbb]á ÅüKës QKdîWÉ òL¸â éZKëRë .ñd`ô rLmëô í© ëô <àîîÖk©K

zëdq ÇÖc ï{ LáN íbLkS�ßK ïsLáSZßK àçtmëN ÅÖtSR ëô <àçtá òLNØK bZëì ß QLçáô àç|këN

eZKë] Lmìô ÇLäåë .àbáÖKë zLìd©K ï{ èdîÄ|ÖK ÅoLäáÖK ï{ë êÖëetáÖK ëô êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ àçS˛îtá

àáN QL]eLäÖKë QKdZLçáÖKë LîÖ`Kb QKbd˛áÖK àçî{ àáN QLìd`©K QKbd˛áÖKë QL†Z®ÖK LççZKëR ñd`ô

èdîo`ÖK lKdá©Kë êî†îOÖK UdKëÉÖÖ QKcÖLN LìL]m òL¸äÖK àá QKdîWÉ uÄRë .QKdZLçáÖK Q®áLtÖK àçî{

.èôdáÖK bm éZëáÖK }ätÖK ÑLÉiô óSië <êìbtáÖKë

èôdáÖK óÖs u�KëÖK bìKeSáÖKë ÜüKbÖK dÄ|ÖK òPs - }Öô

- CFï{ Üçáqtá <êÖëOÄá dîw dÄ{ zëdq ï{ àë˛îtì êá¸â àëîÖN àá dWÉô ÜÖLtÖK ï{ àØK bZëì

dÄ|ÖKë .êîÖÉîå MLOgô LçäîN àá <óSi MLOgô dÄ|ÖÖë .òL¸äÖK àá Üçäá êÄ]L¸ÖK êîOÖw©Kë <êîáLäÖK àKbÖOÖK

nNKdSÖK èbLìeë ÜÖLtÖK bLkS�K êáÖësë .òKë¸ÖK óÖs ïÖëbë ïäoë ö˛äá QKc <bLtN©K èbbtSáë èbÄtá êÖÉ˛á

LáÉ <LáçÄîÄ]SÖ Lkd{ àL]îSìë àìbdoáÖK àîìbLkS�ßK êîáäSÖKë ëáäÖK éZKëR QLìb]R àLmd|ì ÑëbÖK àîN

íbLkS�ßK _LäáÖK }äSÉR ïSÖK fLOSÖßK êÖL]ë .ïáÖLtÖK bLkS�ßK ÑOÄS¸áÖ êO¸äÖLN àÄîR Übsë doL`á à®É˛ì

àKbÖOÖK àá àîtá bbs ï{ Lmìô LçN TâdS�Kë íbLkS�ßK rLoÄÖK ÑîÉ˛R èbLsõ êîÖás LçN TâdS�K ïáÖLtÖK

àú{ <ÇÖc óÖK ê{Lm´LNë .ïÖÉîçÖK }îÉSÖK [áKdNë ïZdL`ÖK àìbÖÖ LçîÖs èdoî¸ÖK àÉáì ß èdáS¸á QLìëS¸á

êîOÖR óÖs QLáëÉ]ÖK èdb� lìëÄR èbLìe óÖK Qbô ï†îOÖK dëåbSÖKë àLÉ¸ÖK bìd˛Rë QLseLäáÖK ÑLÉiô ê{LÉ

QKdSáKdLN ï{ Åîás ÑÉ˛N dVùR ïáÖLtÖK bLkS�ßK Låbç˛ì ïSÖK Qßë]SÖKë .LçâLÉ¸Ö êîgLg©K QLZLîS]ßK

QLZdbN èôdáÖK dÄ{ èbLìe ï{ ÑWáSì éâöi éÖ ãLZRK ÇÖc às ÜZâë .àKbÖOÖK uîáZ ï{ êîsLáSZßK êîáäSÖK

Lmìô Üç¸R êìbLkS�ßK êoÖ¸ÖK ÜgLÄR ï{ àî¸äZÖK àîN QLRëL|SÖK àú{ ÇÖcÉ .ñd`ô óÖK êÄoäá àá QëL|SR

umë óÖK èdg©K ÑÉLîå ï{ QKdîîxR àá ÇÖc óÖs PRdSì Láë èdZçÖK Qbôë .èôdáÖK dÄ{ ï{ dîOÉ n¸ÄN
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èbLsõ ÜeÖRë .àîÖLtá èbs QLZLîS]K êîOÖR às êÖëù¸áÖK èôdáÖK Láîg ß <èôdáÖK ÅRLs óÖs êî{Lmõ òLOsô

QLgLî¸ÖK ãcç{ .QLåLZRßK ãcå êZÖLtá ÑZô àá LçSwLîk èbLsõë ïÖÉÖK bLkS�ßK QLgLîg ï{ dqäÖK

dLOSsK íô ïÖëR ßë èôdáÖK QKdbLOá ê�Lsõ óÖK ^äZR LáÉ .ïágdÖK rLoÄÖK óÖs LOìdÄR êkÖL` èdëkN PkäR

ê|üLo óÖs àî¸äZÖK àîN ~dKë|ÖK ïsKdì ícÖK ÑîÖ]SÖK ÅîOoR àú{ ÇÖcÖ .ÑZdÖKë èôdáÖK óÖs dLVØK z®S`ß

ÑZô àáë .dÄ|ÖK àá b]ÖK QLîZîRKdSgß êO¸äÖLN êágL] êîáåô éÖ dáô [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK àá êmìds

èdëkN ÇKdSi®Ö ÑZdÖKë èôdáÖÖ êkd|ÖK ê]LRõ àá bN ß êáKbS¸áÖK êîáäSÖK ÅîÄ]Rë dÄ|ÖK ê{öi ÑLk†SgK

óÖs òLmÄÖÖ êîsLáSZßK êîáäSÖKë ïÖÉÖK bLkS�ßK QLîZîRKdSgKë QLgLîg umë ï{ èKëL¸áÖK Üb� óÖsë êáLR

êÉdL˛áÖK Lmìô ïmSÄì Láâõë Låb]ë dÄ|ÖK ê]{LÉá [áKdN Åìdo às éÄîÄ]R àÉáì ß dÄ|ÖK ÑLk†SgKë .dÄ|ÖK

óÖK ÑëkëÖK êîâLÉáõ òL¸äÖK uîáZÖ \LSR àô àLámÖ êìbLkS�ßK ÑÉLîçÖK ï{ QKdîîxR UKb]õë êîoKdÄáìbÖK

bdKëáÖKë QKbKdì´K óÖK dLÄS{ßK Ñá˛R <dåLqáÖK èbbtSá êÖÉ˛á dÄ|ÖKë .êáLtÖK QLáb`ÖKë jd|ÖKë bdKëáÖK

êìbëb]áë =ê]kÖK Ñ®SsKë =êìcxSÖK òëgë rëZÖKë =êáKbS¸á èdëkN bë©K êáL�õ àLámÖ ï|ÉR ïSÖK êîZLSâßK

àá QLî{ëÖKë Ñ®SsßK QßL] bLìbeKë =ñd`©K êîgLg©K QLáb`ÖKë ÜîÖtSÖK óÖs Ñëk]ÖK êîâLÉáõ Übs ëô

ÑLZáÖK ï{ bLtOSgßKë eîîáSÖKë =êî†îOÖK êá®¸ÖK Übs QßL]ë =àÉL¸áÖK êìL|É Übsë bd˛SÖKë =lKdá©K òKdZ

êîâbáÖK èLî]ÖK ï{ë dKdÄÖK uäk QLîÖás ï{ êÉdL˛áÖK àá àLád]ÖLN Lmìô eîáSR êÖÉ˛á ëåë .ïsLáSZßK

ï{ ïsLáZ dÄ{ ÑÉi ï{ ¥ àKbÖOÖK uîáZ ï{ Ub]R èdåLq ê|kÖK ãcçN ëåë .êî{LÄWÖKë êîsLáSZßKë

bëÉdÖK às dÄ|ÖK ÜZäì b�ë .ëáäÖK êábÄSáÖK àKbÖOÖK ï{ èëdWÖK ngë dÄ|ÖÖ MëîZë êîáLäÖK àKbÖOÖK àá bìbtÖK

àëmLÄSì àìcÖK ÑLátÖK dÄ{ Lmìô ÇÖLäåë .rKeâ ëô êVdLÉ às ëô <~edÖK àKbÄ{ óÖK ïm|ì Láá íbLkS�ßK

QL¸gùáÖKë dg©K àá ÜbÄáÖK ÜsbÖK Üqâ àëbÄ|ì àá éÖ ldtSì ícÖK u�báÖK dÄ|ÖKë <êîâbSá KdëZô

.êá®¸ÖK QLÉOië êîsLáSZßK

- CGLáîg ßë <òKdÄ|ÖK ÑLZdÖK bbs bìKeR ~ë|R êO¸äN QKdîÄ|ÖK òL¸äÖK bbs bìKeR <ïmLáÖK bÄtÖK ï{ë

LçRKbLkS�K dáR ïSÖK àKbÖOÖK ï{ Lådo` LçÖ êÖÉ˛á dÄ|ÖK XîâöR dLk Pìd� bçs cäáë .êîáLäÖK àKbÖOÖK ï{

êìbLkS�ßKë êîgLî¸ÖK àìbLîáÖK ï{ Ñë]SÖK QLîÖátÖ ÑZ©K èdîkÄÖK [üLSäÖK àá ÇÖc }këN <êîÖLÄSâK êÖ]dáN

êÖL]ÖK ãcå às êÖëù¸á ñd`©K ïå btR ÑáKës ÇÖLäå <êìbLkS�ßK ÑáKëtÖK óÖK ê{Lm´LNë .êîsLáSZßKë

ÜîÖtSÖKë êoÖ¸ÖK óÖK èôdáÖK Ñëkë jd{ êìbëb]áë <àî¸äZÖÖ èbb]áÖK êîsLáSZßK dKëb©K PÖkR ï{ ÑWáSRë

óÖK êO¸äÖLN àLá©K Übs óÖK ïm|R b� ïSÖK ñd`©K ê†iLäÖK ÑáKëtÖK às ®m{ êîZLSâßK bdKëáÖKë PìdbSÖKë

àKbîáÖK ï{ nîo`SÖKë ÑîÖ]SÖK QLîÖás ê{LÉ ÑtZ Übs êÖL]ÖK ãcå ï{ Táçgô ïSÖK ÑáKëtÖK àáë .dg©K

MLOg™Ö íbkSÖKë <ldxÖÖ êî{Kë èdëkN ˝äZÖK rëâ ïsKdì Kdëqäá ïgLg©K LçOÖk ï{ àámSR íbLkS�ßK

.dÄ|ÖK òKdë êäáLÉÖK

- CHÑeäáÖK ï{ dZô dîxNë dZöN ÑátÖK Åìdo às dÄ|ÖK ê]{LÉá ï{ë bLkS�ßK ï{ èôdáÖK Üç¸Rë

ÑLk†Sgß LágL] ®áLs btì Lådëb òKbô àá èôdáÖK àîÉáR àú{ ÇÖcÖ .ÑátÖK ~ëg ï{ë ïÖ]áÖK uáSZáÖKë

.dÄ|ÖK ê{öi

- DIãL{d às QLîÖëù¸áÖKë ÑátÖK uìeëSÖ Kdqâ <ÑÉÉ êî˛îtáÖK dg©K óÖs dVùì dÄ|ÖK àô àî] ï{ë

ÑëL]R Xî] <òPtÖK àá PgLäSá dîw Lo¸� èôdáÖK Ñá]SR <àî¸äZÖK z®S`K fLgô óÖs êî˛îtáÖK èdg©K
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bS˛Rë .bdKëáÖK ^i bLìbeK zëdq Ñq ï{ LçSìLá]ë LçÉ®çSgK Xî] àá êî˛îtáÖK èdg©K àëùi ê{b èdKbõ

.êî|ìdÖK êî˛îtáÖK dg©K ï{ ˇîtR ïSÖK èôdáÖÖ êO¸äÖLN êkL` ê|kN dÄ|ÖK èb]

- D@Ñëk]ÖK êîâLÉáõ ÜKbtâKë ïRKcÖK Ñ®ÄSgßKë êìbLkS�ßK jd|ÖK ÜKbtâLN èdiLOá êÖk éÖ òL¸äÖK dÄ{ë

ÇKdSiKë <ÜsbÖKë ÜîÖtSÖK QLáb`ë <LçVdõë ïmKd©K Ç®SáKë àLáSüßK ÇÖc ï{ LáN <êìbLkS�ßK bdKëáÖK óÖs

LçÖtZR QßL] ï{ rë�ëÖK óÖK èôdáÖK domì dÄ|ÖK àú{ ÇÖcÉ .dKdÄÖK uäk êîÖás ï{ óâb©K b]ÖLN èôdáÖK

.ï¸äZÖK Ñ®xSg®Ö êmds

- DAˇîtR ïSÖK èôdáÖÖ èbb]áÖK zëdqÖK zLÉ ÑÉ˛N êîsLáSZßK êìLsdÖK Üqâ ïsKdR ß èdîWÉ b®N ï{ë

rë�ë do`ë .ÜqäÖK ãcå ÑO� àá êábÄáÖK QLáb`ÖK jîÖÄR óÖK ãLZRK bZëì ïÖLSÖLNë <dÄ|ÖK èöoë T]R

àLámÖK Üqâ ÜëÄR Xî] <àîä¸áÖK nLgëô ï{ Láîg ß ÑZdÖK óÖK fLîÄÖLN éäá dOÉô dÄ|ÖÖ ê¸ìd{ èôdáÖK

QßL]Ö Kdqâ nd˛ÖK KcçN òL¸äÖK ï|R ß QßL]ÖK ltN ï|{ .êìeZáÖK êÖLátÖK dKdáSgK ôbOá óÖs ïsLáSZßK

ómLÄSì ß ícÖK ÑátÖKë dZô éäs óm�LSì ícÖK ÑátÖÖ àeKëSáÖK dîw uìeëSÖK PO¸N <ÑátÖK às àçsLoÄâK

~ëg óÖK KbbZá Ñë`bÖLN ÅÖtSì Láî{ QLOÄtÖK àá bìeáÖK ÇÖcÉ QLä¸áÖK éZKëR <ÇÖc às ®m{ë .dZô éäs

.ÑátÖK

- DBèôdáÖÖ ïäçáÖK PìdbSÖKë ÜîÖtSÖÖ ÜLtÖK ñëS¸áÖK dOStì Xî] <ëáäÖK êábÄSáÖK àKbÖOÖK àá bìbtÖK ï{ë

ÜdkäáÖK bÄtÖK Låbçi ïSÖK êìbLkS�ßK Qßë]SÖK Qbô <eîîáSÖK àá êìLá]ÖÖ Üqâ bZëR Xî]ë ®VLáSá ÑZdÖKë

ÇÖcÖ .êìë� doL`áN ê{ë|]á LçSÖLás ÑtZ óÖK ëô èôdáÖK êÖLoN ï{ êìë� èbLìe óÖK Láõ QLsLoÄÖK ltN ï{

ï{ QLäOÖK nKd`âß LîÖLs ñëS¸á Lçî{ bZëì ïSÖK àKbÖOÖK ï{ë .òKdÄ|ÖK nLgëô ï{ òL¸äÖK êO¸â QbKe

}tmô àá <Q®åùá íô àO¸SÉì àô àëb <dbNô T�ë ï{ ïáîÖtSÖK ÜLqäÖK àÉdSì ïü®ÖK QLäOÖK dOStR <ÜîÖtSÖK

.ÑátÖK ~ëg ï{ QL†|ÖK

- DCàìbLîáÖK ï{ êìdcZ Qßë]R bç˛R ñd`ô àKbÖNë êîÖLÄSâK êÖ]dáN LçRKbLkS�K dáR ïSÖK àKbÖOÖK ï{ë

àá LçâLád] óÖK ëô èôdáÖK Ñ`b l|` óÖK Qßë]SÖK ãcå Qbô Lá KdîWÉ <êîsLáSZßKë êìbLkS�ßKë êîgLî¸ÖK

.Ñ`bÖK

- DDfôd óÖK ÑëkëÖK àá LçäîÉáSÖ êîáLäÖK àKbÖOÖK ï{ YLSâßK óÖs èôdáÖK èdb� èbLìe ïxOäì êkL` ê|kNë

èbLìe LçÖ óä¸Sì ïÉ PìdbSÖKë êîäÄSÖK èbsL¸áÖKë QLáëÖtáÖKë LîZëÖëäÉSÖKë ld©Kë àLáSüßKë bdKëáÖKë ÑLáÖK

\Kdg ~®oõ btìë .êî˛îtáÖK èdg©K Ñ`Kb LåeÉdáë êî]kÖK LçSìLsdë LçáîÖtRë LçSìcxR àî¸]Rë LçÖ`b

êîáäSÖK büKë{ Ü¸SÄR àô èôdáÖK uîoS¸R Xî]N dÄ|ÖK èdüKb àá Yëd`ÖÖ Lìëî] Kdáô èôdáÖÖ êîZLSâßK ê�LoÖK

.ÑáLÉÖLN LçÖás QKdáVë

- DEíbLkS�ßK eÉdáÖK àî¸]SN ßõ êáKbS¸áÖK êîáäSÖKë ÜKbS¸áÖK íbLkS�ßK ëáäÖK ÅîÄ]R àÉáì ßë

<òKdÄ|ÖK àîÉáSN zdStR ïSÖK ê|käáÖK êîsLáSZßK êîáäSÖL{ .èôdáÖÖ ï{LÄWÖKë ïâëâLÄÖKë ïgLî¸ÖKë ïsLáSZßKë
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êîáäSÖÖ Lìdëdm LgLgô ÑWáR êáKbSg®Ö ®NL� LáKb`SgK êî†îOÖK bdKëáÖK ÜKb`SgK àá <èôdáÖK Láîg ß

.êáKbS¸áÖK

- DFàî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖK ÅîÄ]R óÖs ÑátÖK eìetR ëô Üsb óÖK êîáKdÖK dîNKbSÖKë QLgLî¸ÖK \LZâ àõ

Láî{ êáLtÖK QLgLî¸ÖK ï{ ˝äZÖK rëâ ïsKdì dëqäá [áb óÖs }�ëSì àô ïxOäì èôdáÖK eÉdá àî¸]Rë

ïÖLáÖKë ï¸gùáÖK ÜsbÖK dî{ëR uá ldxÖK KcçÖ êîNLZìõ dîNKbR cL`RK óÖsë <uáSZáÖK QßLZá uîáZN ÅÖtSì

.QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs LçÖ ï{LÉÖK

- @ - }Öô ïZîRKdSgßK zbçÖKïÖÉ bLkS�K QL¥¥gLîg ê¥¥áKbõë bL¥¥áSsKë lKd¥¥tSgK

bëçZë QL¥¥ZLîS]LN Ü¥¥SçR ê¥¥îüLáâK QL¥îZîRKdSgKë

dÄ|ÖK èöoë T]R ˇîtR ïSÖK èôd¥¥áÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- DG:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)Lçî{ ÇdS˛R Xî]N êîsLáSZßK QLgLî¸ÖKë ïÖÉÖK bLkS�ßK QLgLîg }îîÉRë lKdtSgK

=ÑátÖK YLçäá zKbåô ÅîÄ]R zbçN èKëL¸áÖK Üb� óÖsë LáLR LÉKdSiK èôdáÖK

(M)dKdÄSgßK ÅîÄ]SN êÖkÖK QKc [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK ÇÖc ï{ LáN <[áKdOÖKë QLgLî¸ÖK ÑîÖ]R

<PüKdmÖKë <ïZdL`ÖK àìbÖK ÑÉL˛áë <ïÖÉîçÖK }îÉSÖKë <ïÖÉÖK bLkS�ßK ÑLZá ï{

LådVô Xî] àá <bLkS�ßLN êÖkÖK QKc QLsLoÄÖK ê{LÉë ~Këg©Kë <êÖLátÖKë <QKdLáWSgßKë

ãL{d óÖs ÑÉL˛áÖKë [áKdOÖK ÇÖR dVô ÜîîÄRë =èôdáÖK óÖs êkL`ë zL]Z´Kë dÄ|ÖK óÖs

êîZLSâßK Ñëk©K uìeëR óÖK íbùR Xî]N <òLmS�ßK P¸] <Lç|îîÉRë <LçÖKë]ôë èdg©K

=L{LkâK dWÉô èdëkN QLáb`ÖKë Ñ`bÖKë jd|ÖKë èëdWÖKë

(Y)Lçtmë ídZìë èdÄS¸áë êáîÖg àëÉR êîsLo�ë ïÖÉ bLkS�K QLgLîg cî|äRë YLçSâK

íbLkS�ßK ëáäÖK óÖs uZ˛Rë èKëL¸áÖK Üb� óÖsë LáLR LÉKdSiK èôdáÖK ÇKdSiLN Låbkdë

ÑLk†SgK ë]â êçZëá àëÉRë dÄ|ÖK òKdë êîÖÉîçÖK MLOg©K [ÖLtRë èbsLÄÖK lìdtÖK ÜKbS¸áÖK

êáKbS¸á êîáäR dLoõ ï{ ˝äZÖK rëâ óÖs ÜüLÄÖK zL]Z´K QßL] àá b]ÖKë dÄ|ÖK ê{öi

=fLäÖK Lådë]á Láëás

(b)êìbLkS�ßK jd|ÖK ê]LRõ eìetR óÖK LççîZëRë êáLtÖK QLÄ|äÖK jîk`R êîÖás ÜîqäR èbLsõ

QLZLîS]ßK êîOÖSÖë <èKëL¸áÖK Üb� óÖs êîZLSâßK bdKëáÖK óÖK LçÖëkë ê]LRõ êÖL|Éë èôdáÖÖ

ˇîtR ïSÖK èôdáÖK Láîg ß <êî]kÖKë êîáîÖtSÖKë êîsLáSZßK QßLZáÖK ï{ èôdáÖÖ êîgLg©K

=dÄ|ÖK èöoë T]R
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bS˛Rë .bdKëáÖK ^i bLìbeK zëdq Ñq ï{ LçSìLá]ë LçÉ®çSgK Xî] àá êî˛îtáÖK èdg©K àëùi ê{b èdKbõ

.êî|ìdÖK êî˛îtáÖK dg©K ï{ ˇîtR ïSÖK èôdáÖÖ êO¸äÖLN êkL` ê|kN dÄ|ÖK èb]

- D@Ñëk]ÖK êîâLÉáõ ÜKbtâKë ïRKcÖK Ñ®ÄSgßKë êìbLkS�ßK jd|ÖK ÜKbtâLN èdiLOá êÖk éÖ òL¸äÖK dÄ{ë

ÇKdSiKë <ÜsbÖKë ÜîÖtSÖK QLáb`ë <LçVdõë ïmKd©K Ç®SáKë àLáSüßK ÇÖc ï{ LáN <êìbLkS�ßK bdKëáÖK óÖs

LçÖtZR QßL] ï{ rë�ëÖK óÖK èôdáÖK domì dÄ|ÖK àú{ ÇÖcÉ .dKdÄÖK uäk êîÖás ï{ óâb©K b]ÖLN èôdáÖK

.ï¸äZÖK Ñ®xSg®Ö êmds

- DAˇîtR ïSÖK èôdáÖÖ èbb]áÖK zëdqÖK zLÉ ÑÉ˛N êîsLáSZßK êìLsdÖK Üqâ ïsKdR ß èdîWÉ b®N ï{ë

rë�ë do`ë .ÜqäÖK ãcå ÑO� àá êábÄáÖK QLáb`ÖK jîÖÄR óÖK ãLZRK bZëì ïÖLSÖLNë <dÄ|ÖK èöoë T]R

àLámÖK Üqâ ÜëÄR Xî] <àîä¸áÖK nLgëô ï{ Láîg ß ÑZdÖK óÖK fLîÄÖLN éäá dOÉô dÄ|ÖÖ ê¸ìd{ èôdáÖK

QßL]Ö Kdqâ nd˛ÖK KcçN òL¸äÖK ï|R ß QßL]ÖK ltN ï|{ .êìeZáÖK êÖLátÖK dKdáSgK ôbOá óÖs ïsLáSZßK

ómLÄSì ß ícÖK ÑátÖKë dZô éäs óm�LSì ícÖK ÑátÖÖ àeKëSáÖK dîw uìeëSÖK PO¸N <ÑátÖK às àçsLoÄâK

~ëg óÖK KbbZá Ñë`bÖLN ÅÖtSì Láî{ QLOÄtÖK àá bìeáÖK ÇÖcÉ QLä¸áÖK éZKëR <ÇÖc às ®m{ë .dZô éäs

.ÑátÖK

- DBèôdáÖÖ ïäçáÖK PìdbSÖKë ÜîÖtSÖÖ ÜLtÖK ñëS¸áÖK dOStì Xî] <ëáäÖK êábÄSáÖK àKbÖOÖK àá bìbtÖK ï{ë

ÜdkäáÖK bÄtÖK Låbçi ïSÖK êìbLkS�ßK Qßë]SÖK Qbô <eîîáSÖK àá êìLá]ÖÖ Üqâ bZëR Xî]ë ®VLáSá ÑZdÖKë

ÇÖcÖ .êìë� doL`áN ê{ë|]á LçSÖLás ÑtZ óÖK ëô èôdáÖK êÖLoN ï{ êìë� èbLìe óÖK Láõ QLsLoÄÖK ltN ï{

ï{ QLäOÖK nKd`âß LîÖLs ñëS¸á Lçî{ bZëì ïSÖK àKbÖOÖK ï{ë .òKdÄ|ÖK nLgëô ï{ òL¸äÖK êO¸â QbKe

}tmô àá <Q®åùá íô àO¸SÉì àô àëb <dbNô T�ë ï{ ïáîÖtSÖK ÜLqäÖK àÉdSì ïü®ÖK QLäOÖK dOStR <ÜîÖtSÖK

.ÑátÖK ~ëg ï{ QL†|ÖK

- DCàìbLîáÖK ï{ êìdcZ Qßë]R bç˛R ñd`ô àKbÖNë êîÖLÄSâK êÖ]dáN LçRKbLkS�K dáR ïSÖK àKbÖOÖK ï{ë

àá LçâLád] óÖK ëô èôdáÖK Ñ`b l|` óÖK Qßë]SÖK ãcå Qbô Lá KdîWÉ <êîsLáSZßKë êìbLkS�ßKë êîgLî¸ÖK

.Ñ`bÖK

- DDfôd óÖK ÑëkëÖK àá LçäîÉáSÖ êîáLäÖK àKbÖOÖK ï{ YLSâßK óÖs èôdáÖK èdb� èbLìe ïxOäì êkL` ê|kNë

èbLìe LçÖ óä¸Sì ïÉ PìdbSÖKë êîäÄSÖK èbsL¸áÖKë QLáëÖtáÖKë LîZëÖëäÉSÖKë ld©Kë àLáSüßKë bdKëáÖKë ÑLáÖK

\Kdg ~®oõ btìë .êî˛îtáÖK èdg©K Ñ`Kb LåeÉdáë êî]kÖK LçSìLsdë LçáîÖtRë LçSìcxR àî¸]Rë LçÖ`b

êîáäSÖK büKë{ Ü¸SÄR àô èôdáÖK uîoS¸R Xî]N dÄ|ÖK èdüKb àá Yëd`ÖÖ Lìëî] Kdáô èôdáÖÖ êîZLSâßK ê�LoÖK

.ÑáLÉÖLN LçÖás QKdáVë

- DEíbLkS�ßK eÉdáÖK àî¸]SN ßõ êáKbS¸áÖK êîáäSÖKë ÜKbS¸áÖK íbLkS�ßK ëáäÖK ÅîÄ]R àÉáì ßë

<òKdÄ|ÖK àîÉáSN zdStR ïSÖK ê|käáÖK êîsLáSZßK êîáäSÖL{ .èôdáÖÖ ï{LÄWÖKë ïâëâLÄÖKë ïgLî¸ÖKë ïsLáSZßKë
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êîáäSÖÖ Lìdëdm LgLgô ÑWáR êáKbSg®Ö ®NL� LáKb`SgK êî†îOÖK bdKëáÖK ÜKb`SgK àá <èôdáÖK Láîg ß

.êáKbS¸áÖK

- DFàî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖK ÅîÄ]R óÖs ÑátÖK eìetR ëô Üsb óÖK êîáKdÖK dîNKbSÖKë QLgLî¸ÖK \LZâ àõ

Láî{ êáLtÖK QLgLî¸ÖK ï{ ˝äZÖK rëâ ïsKdì dëqäá [áb óÖs }�ëSì àô ïxOäì èôdáÖK eÉdá àî¸]Rë

ïÖLáÖKë ï¸gùáÖK ÜsbÖK dî{ëR uá ldxÖK KcçÖ êîNLZìõ dîNKbR cL`RK óÖsë <uáSZáÖK QßLZá uîáZN ÅÖtSì

.QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs LçÖ ï{LÉÖK

- @ - }Öô ïZîRKdSgßK zbçÖKïÖÉ bLkS�K QL¥¥gLîg ê¥¥áKbõë bL¥¥áSsKë lKd¥¥tSgK

bëçZë QL¥¥ZLîS]LN Ü¥¥SçR ê¥¥îüLáâK QL¥îZîRKdSgKë

dÄ|ÖK èöoë T]R ˇîtR ïSÖK èôd¥¥áÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- DG:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)Lçî{ ÇdS˛R Xî]N êîsLáSZßK QLgLî¸ÖKë ïÖÉÖK bLkS�ßK QLgLîg }îîÉRë lKdtSgK

=ÑátÖK YLçäá zKbåô ÅîÄ]R zbçN èKëL¸áÖK Üb� óÖsë LáLR LÉKdSiK èôdáÖK

(M)dKdÄSgßK ÅîÄ]SN êÖkÖK QKc [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK ÇÖc ï{ LáN <[áKdOÖKë QLgLî¸ÖK ÑîÖ]R

<PüKdmÖKë <ïZdL`ÖK àìbÖK ÑÉL˛áë <ïÖÉîçÖK }îÉSÖKë <ïÖÉÖK bLkS�ßK ÑLZá ï{

LådVô Xî] àá <bLkS�ßLN êÖkÖK QKc QLsLoÄÖK ê{LÉë ~Këg©Kë <êÖLátÖKë <QKdLáWSgßKë

ãL{d óÖs ÑÉL˛áÖKë [áKdOÖK ÇÖR dVô ÜîîÄRë =èôdáÖK óÖs êkL`ë zL]Z´Kë dÄ|ÖK óÖs

êîZLSâßK Ñëk©K uìeëR óÖK íbùR Xî]N <òLmS�ßK P¸] <Lç|îîÉRë <LçÖKë]ôë èdg©K

=L{LkâK dWÉô èdëkN QLáb`ÖKë Ñ`bÖKë jd|ÖKë èëdWÖKë

(Y)Lçtmë ídZìë èdÄS¸áë êáîÖg àëÉR êîsLo�ë ïÖÉ bLkS�K QLgLîg cî|äRë YLçSâK

íbLkS�ßK ëáäÖK óÖs uZ˛Rë èKëL¸áÖK Üb� óÖsë LáLR LÉKdSiK èôdáÖK ÇKdSiLN Låbkdë

ÑLk†SgK ë]â êçZëá àëÉRë dÄ|ÖK òKdë êîÖÉîçÖK MLOg©K [ÖLtRë èbsLÄÖK lìdtÖK ÜKbS¸áÖK

êáKbS¸á êîáäR dLoõ ï{ ˝äZÖK rëâ óÖs ÜüLÄÖK zL]Z´K QßL] àá b]ÖKë dÄ|ÖK ê{öi

=fLäÖK Lådë]á Láëás

(b)êìbLkS�ßK jd|ÖK ê]LRõ eìetR óÖK LççîZëRë êáLtÖK QLÄ|äÖK jîk`R êîÖás ÜîqäR èbLsõ

QLZLîS]ßK êîOÖSÖë <èKëL¸áÖK Üb� óÖs êîZLSâßK bdKëáÖK óÖK LçÖëkë ê]LRõ êÖL|Éë èôdáÖÖ

ˇîtR ïSÖK èôdáÖK Láîg ß <êî]kÖKë êîáîÖtSÖKë êîsLáSZßK QßLZáÖK ï{ èôdáÖÖ êîgLg©K

=dÄ|ÖK èöoë T]R
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(å)êÖL|É êîxN <dá©K ïmSÄì LáO¸]ë LáWî] <ÇLág©K bîkÖ ñd`ôë êîsKde QLsLo� êáL�õ

ÑLZá ï{ ïRKcÖK òL|SÉßK ÅîÄ]Rë êî˛îtáÖK dg™Öë ïäoëÖK bîtkÖK óÖs ïüKcxÖK àá©K

=êìd˛OÖKë êîäÄSÖKë êîÖLáÖK bdKëáÖK àá ÜeÖì Lá jîk`SN <òLmS�ßK P¸] <ÇÖcë <êìcw©K

(ë)èdg©K Ñ`Kb ê|käá èdëkN êìcw©K uìeëR óÖs ÑátÖÖ êîüLáâõ [áKdNë QLgLîg umë

=êî˛îtáÖK

(e)uáSZáÖK óÖKë êÖëbÖK óÖK èbäS¸áÖK ÜsbÖK Üqâ eìetRë êOgLäáÖK êá®¸ÖK QLÉOi dî{ëR

ˇîtR ïSÖK èôdáÖK àîÉáR zbçN <êîsLáSZßK êgLî¸ÖK àá ôeZSì ß KòeZ ÇÖc }këN ïÖ]áÖK

LçÖëkôë Lç�ed àëkë êîOÖ¸ÖK êìbLkS�ßK QL†îOÖK èöoë Ñá]R àá dÄ|ÖK èöoë T]R

=QLáe©K QL�ëô ï{ LçRKbKdìKë

(\)ï{ LçÖ`bë êÖáLtÖK èôdáÖK êÖLás óÖs ïNLZìõ dVô LçÖ àëÉì êìbLkS�K QLgLîg UKb]SgK

Láîg ß <LçSÖLoOÖ íbkSÖÖ èbb]á dîNKbR bLáSsKë Ltá ïágdÖK dîwë ïágdÖK àîsLoÄÖK

=bá©K êÖìëo êÖLoOÖK

(n)êìbLkS�ßK QßLZáÖK ï{ èbb]á QLgLîg cî|äRë êwLîkN <dá©K ïmSÄì LáWî] <ÜLîÄÖK

LçgôdR ïSÖK êî˛îtáÖK dg©K Üsb ÑZô àá êÖkÖK QKc QLgLî¸ÖKë êîsKdeÖKë êîsLáSZßKë

=ULâõ

(í)óÖK íbùR àô Lçâöi àá <êÖLátÖÖ no` ÇÖc ï{ LáN <dÄ|ÖK ê]{LÉáÖ [áKdN cî|äRë umë

ï{ LáN <dÄ|ÖK èöoë T]R ˇîtR ïSÖK èôdáÖÖ êO¸äÖLN êìcw©K óÖs Ñëk]ÖK êîâLÉáõ àî¸]R

=uìeëSÖKë dLtg©K bìb]SÖ êOgLäáÖK QLîÖØK Åìdo às ÇÖc

(Ç)<QKdZLçáÖK Q®áLtÖK àçî{ àáN <QKdZLçáÖK uîáZÖ àL¸â´K ~ëÄ]Ö ÑáLÉÖK ÑLás´K àLám

àáN <Q®Z¸áÖK QKdZLçáÖK àîÉáR ÑZô àá dîNKbSN c`©Kë <Ñ®xSgßKë }ätÖK àá àçSìLá]ë

èbLìe Ñ®` àá Q®Z¸áÖK QKdZLçáÖÖ êZSäáÖK êÖLátÖK dî¸îRë <QKdZLçáÖK Q®áLtÖK àçî{

®áLÉ LZLábõ àçZLábK dî¸îRë <Q®åùáë ïOäZô ÜîÖtR àá éäO¸SÉì Láë <àçRKdLçáN zKdSsßK

=ÑátÖK èë� ï{

(Ñ)ê˛áçáÖKë dÄ|ÖK èöoë T]R ˇîtR ïSÖK èôdáÖK YLábõ èbLsõë YLáb´ êáe®ÖK dîNKbSÖK bLáSsK

QKbd˛áÖK Ñëk] ê]LRõë bLkS�®Ö ï¸îüdÖK dLîSÖKë êZSäáÖK êÖLátÖK ñë� ï{ LîsLáSZK

QKdZLçáÖK QKdLçáë Q®åùáN zKdSsßKë ®áLÉ ßëk] êìbLkS�ßK jd|ÖK óÖs LîÖ`Kb

=QL†Z®ÖKë
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(Ü)<ld©K óÖs LçÖëk] êîâLÉáõ ê]LRõë ê|ÖÉSÖK dë¸îá àÉ¸á óÖs Ñëk]ÖK àá èôdáÖK àîÉáR

bìb˛R umë uá <ÇÖc àëb Ñë]R ïSÖK QLOÄtÖK ê{LÉ ÑîÖcR LçäîN àá dëáô êÖáZ Åìdo às

ïSÖK èôdáÖKë dÄ|ÖK èöoë T]R ˇîtR ïSÖK èôdáÖK Láîg ß <èôdáÖK QLZLîS]K êîOÖR óÖs jL`

=êî˛îtá èdgô fôdR

(à)YLSâßK ïÖLZá ï{ Q®áLtÖK Ñëk] QLîâLÉáõ eìetR óÖK íbùR [áKdN cî|äRë êwLîk

ÅoLäáÖK ï{ Láîg ß <QLî{L|ÉÖK QLZSäáÖKë QLsdKeáÖK àçî{ àáN) ÇLág©K bîkë ïsKdeÖK

Ñëk]ÖK êîâLÉáõ ê]LRõë =Åìë¸SÖKë bLid´K QLáb`ë êîäÄSÖKë êîÖLáÖK QLáb`ÖK óÖs (êî|ìdÖK

Ñ`b èbLìe êîxN êáü®áÖK LîZëÖëäÉSÖKë êîgLg©K ÑÉLîçÖK óÖsë <Lçî{ ÜÉ]SÖKë ld©K óÖs

LáWî] ÜLîÄÖKë <êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ Láîg ß <êî˛îtáÖK dg™Ö ïüKcxÖK àá©K eìetRë èôdáÖK

=~ë¸ÖK óÖs êáüLÄÖKë àîZSäáÖÖ êÉëÖááÖK QLîâëLtSÖK êáL¤õ óÖs uîZ˛SÖLN dá©K ómSÄì

(f)àîN èKëL¸áÖK ÅîÄ]R zbçN LçmKdtSgK ëô <bZëR ß LáWî] ïsLáSZßK àLámÖÖ Üqâ êáL¤õ

=èLî]ÖK Ñ]Kdá àá êÖ]dá ÑÉ ï{ <ÑLZdÖKë òL¸äÖK ñbKd{

(r)ï{ LáN <}îÖLÉSÖK èbîåe ëô êîâLZáÖK êîâëâLÄÖK QLáb`ÖK óÖs Ñëk]ÖK êîâLÉáK ê]LRõ àLám

=dÄ|ÖK èöoë T]R ˇîtR ïSÖK èôdáÖK óÖõ ÑëkëÖK zbçN Láîgß êîâëâLÄÖK êîá©K ë]á ÇÖc

(z)<àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá èôdáÖK ^ÖLkÖ [áKdNë QLgLîg eìetRë uîZ˛SÖ êkL` dîNKbR cL`RK

QLîâLÉáõë jd{ LçÖ \LSR àô ÇÖcN óä¸Sì ïÉ <LçS{LÄV rëäR ÜKdS]Kë êÖáLÉÖK LçSÉdL˛á uá

.LçîÖs dVùì ícÖK dÄ|ÖK ê{öi ÑLk†SgK êîxN êîáäSÖK QLîÖás ï{ dLîS`ßK

- DHbÄäÖK ~ëbäkë ïÖëbÖK ÇäOÖK ÇÖc ï{ LáN <zKdo©K èbbtSáÖK êîüLáâ´Kë êîÖLáÖK QL¸gùáÖK PâLZ àá

:zKdo©K bbtSáÖK ïüLáâ´K àëLtSÖK Åìdo àsë êîáîÖ¤´K êîüLáâ´K QL¸gùáÖKë ïÖëbÖK

(ô)<êîsLáSZßK êîáäSÖÖ ïáÖLtÖK êáÄÖK dáRùá ï{ LçN bçtSÖK ñdZ ïSÖK QLáKeSÖ®Ö LÄ{ë ït¸ÖK

^îSì ë]â óÖs öOtRë LçN ùOäSÖK àÉáìë êî{LÉ àëÉR êî{Lmõë èbìbZ êîÖLá bdKëá ê†OtR óÖK

zbçN ê]LSáÖK ÑìëáSÖK QLîÖ§ë dbLká uîáZ Üb`S¸ìë bdKëáÖK ãcå d{KëR àá ók¤©K dbÄÖK

èöoë T]R ˇîtR ïSÖK èôdáÖK óÖK ÑëkëÖKë dÄ|ÖK ê{öi ÑLk†SgK zbå ÅîÄ]R ï{ ÜLçg´K

=dÄ|ÖK

(M)àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdR ïSÖK QKdëqäáÖK êìëÄR êîxN ÑîÖ]SÖK óÖs èdbÄÖK eìetR

hLtSâßKë ïÖÉîçÖK }îÉSÖK [áKdN ÇÖc ï{ LáN <lKd¤´K [áKdN cî|äRë ÜîákR ï{ LçZLábõë

=êîZçäáÖLN LáL¸RK dWÉô èdëkN <íbLkS¤ßK
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(å)êÖL|É êîxN <dá©K ïmSÄì LáO¸]ë LáWî] <ÇLág©K bîkÖ ñd`ôë êîsKde QLsLo� êáL�õ

ÑLZá ï{ ïRKcÖK òL|SÉßK ÅîÄ]Rë êî˛îtáÖK dg™Öë ïäoëÖK bîtkÖK óÖs ïüKcxÖK àá©K

=êìd˛OÖKë êîäÄSÖKë êîÖLáÖK bdKëáÖK àá ÜeÖì Lá jîk`SN <òLmS�ßK P¸] <ÇÖcë <êìcw©K

(ë)èdg©K Ñ`Kb ê|käá èdëkN êìcw©K uìeëR óÖs ÑátÖÖ êîüLáâõ [áKdNë QLgLîg umë

=êî˛îtáÖK

(e)uáSZáÖK óÖKë êÖëbÖK óÖK èbäS¸áÖK ÜsbÖK Üqâ eìetRë êOgLäáÖK êá®¸ÖK QLÉOi dî{ëR

ˇîtR ïSÖK èôdáÖK àîÉáR zbçN <êîsLáSZßK êgLî¸ÖK àá ôeZSì ß KòeZ ÇÖc }këN ïÖ]áÖK

LçÖëkôë Lç�ed àëkë êîOÖ¸ÖK êìbLkS�ßK QL†îOÖK èöoë Ñá]R àá dÄ|ÖK èöoë T]R

=QLáe©K QL�ëô ï{ LçRKbKdìKë

(\)ï{ LçÖ`bë êÖáLtÖK èôdáÖK êÖLás óÖs ïNLZìõ dVô LçÖ àëÉì êìbLkS�K QLgLîg UKb]SgK

Láîg ß <LçSÖLoOÖ íbkSÖÖ èbb]á dîNKbR bLáSsKë Ltá ïágdÖK dîwë ïágdÖK àîsLoÄÖK

=bá©K êÖìëo êÖLoOÖK

(n)êìbLkS�ßK QßLZáÖK ï{ èbb]á QLgLîg cî|äRë êwLîkN <dá©K ïmSÄì LáWî] <ÜLîÄÖK

LçgôdR ïSÖK êî˛îtáÖK dg©K Üsb ÑZô àá êÖkÖK QKc QLgLî¸ÖKë êîsKdeÖKë êîsLáSZßKë

=ULâõ

(í)óÖK íbùR àô Lçâöi àá <êÖLátÖÖ no` ÇÖc ï{ LáN <dÄ|ÖK ê]{LÉáÖ [áKdN cî|äRë umë

ï{ LáN <dÄ|ÖK èöoë T]R ˇîtR ïSÖK èôdáÖÖ êO¸äÖLN êìcw©K óÖs Ñëk]ÖK êîâLÉáõ àî¸]R

=uìeëSÖKë dLtg©K bìb]SÖ êOgLäáÖK QLîÖØK Åìdo às ÇÖc

(Ç)<QKdZLçáÖK Q®áLtÖK àçî{ àáN <QKdZLçáÖK uîáZÖ àL¸â´K ~ëÄ]Ö ÑáLÉÖK ÑLás´K àLám

àáN <Q®Z¸áÖK QKdZLçáÖK àîÉáR ÑZô àá dîNKbSN c`©Kë <Ñ®xSgßKë }ätÖK àá àçSìLá]ë

èbLìe Ñ®` àá Q®Z¸áÖK QKdZLçáÖÖ êZSäáÖK êÖLátÖK dî¸îRë <QKdZLçáÖK Q®áLtÖK àçî{

®áLÉ LZLábõ àçZLábK dî¸îRë <Q®åùáë ïOäZô ÜîÖtR àá éäO¸SÉì Láë <àçRKdLçáN zKdSsßK

=ÑátÖK èë� ï{

(Ñ)ê˛áçáÖKë dÄ|ÖK èöoë T]R ˇîtR ïSÖK èôdáÖK YLábõ èbLsõë YLáb´ êáe®ÖK dîNKbSÖK bLáSsK

QKbd˛áÖK Ñëk] ê]LRõë bLkS�®Ö ï¸îüdÖK dLîSÖKë êZSäáÖK êÖLátÖK ñë� ï{ LîsLáSZK

QKdZLçáÖK QKdLçáë Q®åùáN zKdSsßKë ®áLÉ ßëk] êìbLkS�ßK jd|ÖK óÖs LîÖ`Kb

=QL†Z®ÖKë
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(Ü)<ld©K óÖs LçÖëk] êîâLÉáõ ê]LRõë ê|ÖÉSÖK dë¸îá àÉ¸á óÖs Ñëk]ÖK àá èôdáÖK àîÉáR

bìb˛R umë uá <ÇÖc àëb Ñë]R ïSÖK QLOÄtÖK ê{LÉ ÑîÖcR LçäîN àá dëáô êÖáZ Åìdo às

ïSÖK èôdáÖKë dÄ|ÖK èöoë T]R ˇîtR ïSÖK èôdáÖK Láîg ß <èôdáÖK QLZLîS]K êîOÖR óÖs jL`

=êî˛îtá èdgô fôdR

(à)YLSâßK ïÖLZá ï{ Q®áLtÖK Ñëk] QLîâLÉáõ eìetR óÖK íbùR [áKdN cî|äRë êwLîk

ÅoLäáÖK ï{ Láîg ß <QLî{L|ÉÖK QLZSäáÖKë QLsdKeáÖK àçî{ àáN) ÇLág©K bîkë ïsKdeÖK

Ñëk]ÖK êîâLÉáõ ê]LRõë =Åìë¸SÖKë bLid´K QLáb`ë êîäÄSÖKë êîÖLáÖK QLáb`ÖK óÖs (êî|ìdÖK

Ñ`b èbLìe êîxN êáü®áÖK LîZëÖëäÉSÖKë êîgLg©K ÑÉLîçÖK óÖsë <Lçî{ ÜÉ]SÖKë ld©K óÖs

LáWî] ÜLîÄÖKë <êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ Láîg ß <êî˛îtáÖK dg™Ö ïüKcxÖK àá©K eìetRë èôdáÖK

=~ë¸ÖK óÖs êáüLÄÖKë àîZSäáÖÖ êÉëÖááÖK QLîâëLtSÖK êáL¤õ óÖs uîZ˛SÖLN dá©K ómSÄì

(f)àîN èKëL¸áÖK ÅîÄ]R zbçN LçmKdtSgK ëô <bZëR ß LáWî] ïsLáSZßK àLámÖÖ Üqâ êáL¤õ

=èLî]ÖK Ñ]Kdá àá êÖ]dá ÑÉ ï{ <ÑLZdÖKë òL¸äÖK ñbKd{

(r)ï{ LáN <}îÖLÉSÖK èbîåe ëô êîâLZáÖK êîâëâLÄÖK QLáb`ÖK óÖs Ñëk]ÖK êîâLÉáK ê]LRõ àLám

=dÄ|ÖK èöoë T]R ˇîtR ïSÖK èôdáÖK óÖõ ÑëkëÖK zbçN Láîgß êîâëâLÄÖK êîá©K ë]á ÇÖc

(z)<àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá èôdáÖK ^ÖLkÖ [áKdNë QLgLîg eìetRë uîZ˛SÖ êkL` dîNKbR cL`RK

QLîâLÉáõë jd{ LçÖ \LSR àô ÇÖcN óä¸Sì ïÉ <LçS{LÄV rëäR ÜKdS]Kë êÖáLÉÖK LçSÉdL˛á uá

.LçîÖs dVùì ícÖK dÄ|ÖK ê{öi ÑLk†SgK êîxN êîáäSÖK QLîÖás ï{ dLîS`ßK

- DHbÄäÖK ~ëbäkë ïÖëbÖK ÇäOÖK ÇÖc ï{ LáN <zKdo©K èbbtSáÖK êîüLáâ´Kë êîÖLáÖK QL¸gùáÖK PâLZ àá

:zKdo©K bbtSáÖK ïüLáâ´K àëLtSÖK Åìdo àsë êîáîÖ¤´K êîüLáâ´K QL¸gùáÖKë ïÖëbÖK

(ô)<êîsLáSZßK êîáäSÖÖ ïáÖLtÖK êáÄÖK dáRùá ï{ LçN bçtSÖK ñdZ ïSÖK QLáKeSÖ®Ö LÄ{ë ït¸ÖK

^îSì ë]â óÖs öOtRë LçN ùOäSÖK àÉáìë êî{LÉ àëÉR êî{Lmõë èbìbZ êîÖLá bdKëá ê†OtR óÖK

zbçN ê]LSáÖK ÑìëáSÖK QLîÖ§ë dbLká uîáZ Üb`S¸ìë bdKëáÖK ãcå d{KëR àá ók¤©K dbÄÖK

èöoë T]R ˇîtR ïSÖK èôdáÖK óÖK ÑëkëÖKë dÄ|ÖK ê{öi ÑLk†SgK zbå ÅîÄ]R ï{ ÜLçg´K

=dÄ|ÖK

(M)àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdR ïSÖK QKdëqäáÖK êìëÄR êîxN ÑîÖ]SÖK óÖs èdbÄÖK eìetR

hLtSâßKë ïÖÉîçÖK }îÉSÖK [áKdN ÇÖc ï{ LáN <lKd¤´K [áKdN cî|äRë ÜîákR ï{ LçZLábõë

=êîZçäáÖLN LáL¸RK dWÉô èdëkN <íbLkS¤ßK

-26- 96-27299
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(Y)ÑìëáR ï{ èbsL¸áÖÖ ïZdL`ÖK àìbÖK ÑÉL˛áÖ êáüKbë êîáäSÖK ë]â êçZëá êÖLt{ ÑëÖ] bLZìõ

Lçäá dëáô Åìdo às <èôdáÖLN lëçäÖK LçäîN àáë <êîáäSÖK zbçS¸R ïSÖK uìdL˛áÖKë [áKdOÖK

/Ñë©K àëâLÉ ï{ ˝ìdLN íbLâ ï{ LçîÖs Å|SáÖK àìbÖK àá òL|s´K nëd˛Ö ídë|ÖK cî|äSÖK

}î|`R dîNKbR ÅîOoR ëô àìbÖK òLxÖõ ÇÖc ï{ LáN <àìbÖK ÑîÖÄR Ñá˛R ïSÖKë @HHC dOá¸ìb

êîáäSÖK uìdL˛áë [áKdN óÖs ÅOoR àìbÖK Ñìë]SÖ PîÖLgô umëë ñd`©K àìbÖK òPs

.ÑátÖK YLçäá QLìëÖëô uá ó˛áSR ïSÖK êîsLáSZßK

(b)Ñ`bÖK QKc àKbÖOÖK èbsL¸áÖ èdÉSOá [çâ êgKdb óÖK êîÖëbÖK êîÖLáÖK QL¸gùáÖK èësb

=Lçâëìb òPs }î|`R zbçN zKdo©K bbtSáÖK àìbÖK êO¸â rL|RdK àá ïâLtR ïSÖK l|`äáÖK

(å)àá b] óâbô óÖõ ÑîÖÄSÖK óÖõ íbùR Xî]N êááká ïÖÉîçÖK }îÉSÖK [áKdN àëÉR àô àLám

dLV§ LçÖ àëÉR àô àLámë <èddmSáÖKë ê|tmS¸áÖK QLsLáZÖKë QL†|ÖK óÖs êîOÖ¸ÖK LådLV§

êìbLkS§ßK êo˛â©K ï{ Lç˛îáçR uäáN ÇÖcë QLsLáZÖKë QL†|ÖK ãcå óÖs êîNLZìõ

êìbLkS§ßK bdKëáÖK óÖõ ÑëkëÖK àá LçäîÉáSÖ êáe®ÖK dîNKbSÖK nLOäSgKë êîsLáSZßKë

zL]Z´K QßL] àá b]ÖÖ dîNKbR cL`RKë =Lçî{ ÜÉ]SÖKë êîsLáSZßKë êìbLkS§ßK êo˛â©Kë

=íbLkS§ßK QëL|SÖKë

(ë)dV©K QLáîîÄR êogKëN êîsLáSZßK êîáäSÖK óÖs dLV§ àá ïÖÉîçÖK }îÉSÖK [áKdOÖ Lá lKdtSgK

umë ÑZô àá àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdR ïSÖK êÖkÖK QKc ñd`©K ÑüLgëÖKë ïsLáSZßK

Láá <êîNLZìßK LådLV§ àî¸]R óÖõë [áKdOÖK ÇÖSÖ êîOÖ¸ÖK dLVØK àá b]ÖK óÖõ ïádR QLgLîg

lKd§´K ÑLáÉSgKë =Ñë]SÖK }îÖLÉR òPs àá PgLäSá dîw Lo¸§ èôdáÖK Ñá]R Übs Ñ|Éì

=êîsLáSZßK êîáäSÖK lKdw© éZëáÖK lKd§´K èbLìeN }îÉSÖK lKdw©

(e)êq{L]áÖKë êáKbSg®Ö êÖNL§ èdëkN LçRLî] \dk êáL§õ àá èôdáÖK àîÉáSÖ êîRKëá ê†îN ê†îçR

=ÇÖc óÖs

- EI:êîüL¸äÖK QLsLáZÖKë êîáëÉ]ÖK dîw êîÖëbÖKë êîäoëÖK QLáqäáÖK PâLZ àá

(ô)<êîáìbLÉ©K QL¸gùáÖK Lçî{ LáN <êîüLáâ´K êîÖátÖK ï{ êÉdL˛áÖK zKdo©K uîáZ ê†OtR

àî¸]R ÑZô àá <êîüL¸äÖKë êîÖå©K QLsLáZÖKë QLsëáZáÖKë <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë

QLî|ìdÖK ÑWá <LâLád] dWÉ©Kë KdÄ{ bi©K òL¸äÖK QLsLáZ óÖK êçZëáÖK dÄ|ÖK ê]{LÉá [áKdN

QL†Z®ÖKë QLä¸áÖKë QLNL˛ÖKë <êî˛îtáÖK dg©K QLNdë <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖKë

ï{ QLáëÉ]ÖK êîÖëù¸á ïå êîsLáSZßK êîáäSÖK àöN ÜîÖ¸SÖK uá <QL§ëtáÖKë QKdZLçáÖKë

=Ñë©K ÜLÄáÖK
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(M)àá ÇÖc dîxN r®omßKë <Üü®áÖK ë]äÖK óÖs bkdÖÖ QLîÖ§ òL˛âõë <nxm QLsLáZ ÜîqäR

ï{ èbdKëÖK <dÄ|ÖK óÖs òLmÄÖLN êÄÖtSáÖK QLîkëSÖK cî|äR Ñ|ÉR ïSÖK êÖkÖK QKc êo˛â©K

ïáëÉ]ÖK àîsLoÄÖK PâLZ àá \ëmëÖKë êÖòL¸áÖK êÖL|É óÖK ïádR ïSÖKë <ÑátÖK YLçäá

=jL`ÖKë

(Y)QLáqäá dëb àöN zKdSsßKë =LçSo˛âô ï{ êsëäSá QLZLîS]K àçÖ ïRKëÖÖK òL¸äÖK YKdbõ

=dKdáSgLN bìKeSì êîüLáâ´K [áKdOÖK ï{ àîîÖt{ òLÉd˛É MLO˛ÖK

(b)êÖáLi êîäoë êîZîRKdSgK umë ï{ <êkL`ÖK QLsLoÄÖKë êáëÉ]ÖK uá àëLtSÖLN <ÇKdSißK

àá QKdîÄ|ÖK òL¸äÖKë QLäOÖÖ óä¸Sì LáîÉ êîsLáSZßKë êîáîÖtSÖKë êî]kÖK QLáb`ÖK àî¸]SÖ

êÖL|ÉÖ ÑìëáR óÖs Ñëk]ÖK óÖõ ït¸ÖKë =QLáb`ÖK ãcå àá ÑáLÉ ÑÉ˛N èbL{´K dLás©K uîáZ

QLáb`ÖK ãcå ~Loâ uîgëRë ˝äZÖK rëâ ïsKdì dëqäá àá QLáb`ÖK óÖõ ÑëkëÖK êîâLÉáõ

=êîáëÉ]ÖK QL¸gùáÖK LçîoxR ß ïSÖK êîüLäÖK ÅoLäáÖKë êî|ìdÖK ÅoLäáÖK yÖOSÖ

(å)umë ï{ <àîîsLáSZßK òLÉd˛ÖK àá Üådîwë <ÑátÖK MLNdôë <QLáëÉ]ÖK uá àëLtSÖLN <ÜLçgßK

êtgKë êsëáZá èôdáÖK ML¸SÉK àLámÖ PìdbSÖK èbLsõë PìdbSÖKë ÜîÖtSÖLN êkL` QLgLîg

=èbìbZÖK QLOÖoSáÖK êçZKëá êîxN QKdLçáÖK àá

(ë)bdKëáÖK óÖK èKëL¸áÖK Übª óÖsë êÖáLÉ èdëkN ÑëkëÖK ï{ èôdáÖK Å] êìLá] ÑZô àá ê†OtSÖK

<QLâLáSüßKë <ñd`©K QLÉÖSááÖKë ld©K Ç2ÖáRë UKdîáÖK ï{ Å]ÖK ÇÖc ï{ LáN <êìbLkSªßK

.êáü®áÖK QLîZëÖëäÉSÖKë <êîtîOoÖK bdKëáÖKë

- A - }Öô ïZîRKdSgßK zbçÖKê¥¥ìdKbßK QL¥¥¥gdLááÖKë à¥¥îâKëÄÖK ^îÄäR

èôdáÖÖ ê¥¥¥ìëL¸SáÖK ~ëÄ]ÖK àL¥ám ê¥¥îxN

êìbLkSªßK bdKë¥áÖK óÖK LçÖëkë ÑOgë

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- E@:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)êîá©K ë]á ÇÖc ï{ LáN <êîâëâLÄÖK QLáb`ÖK óÖs êm|`äá ê|ÖÉSN ëô LâLZá Ñëk]ÖK àLám

=dÄ|ÖK èöoë T]R à˛tì ïRKëÖÖK òL¸äÖK Ñá˛îÖ Lkîk` ÜákáÖK <êîâëâLÄÖK

(M)bdKëáÖK óÖs ÑáLÉÖK Ñëk]ÖK àá èôdáÖK àîÉáR êîxN êìdKbõë êîtìd˛R QL]®kúN r®omßK

QLÉÖSááÖK àá Lådîwë ld©K ÇÖáR ï{ë UKdîáÖK ï{ Å]ÖK ÇÖc ï{ LáN <êìbLkSªßK

=êáü®áÖK QLîZëÖëäÉSÖKë êîtîOoÖK bdKëáÖKë àLáSüßK óÖs Ñëk]ÖKë

-28- 96-27299



دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس   |   119

(Y)ÑìëáR ï{ èbsL¸áÖÖ ïZdL`ÖK àìbÖK ÑÉL˛áÖ êáüKbë êîáäSÖK ë]â êçZëá êÖLt{ ÑëÖ] bLZìõ

Lçäá dëáô Åìdo às <èôdáÖLN lëçäÖK LçäîN àáë <êîáäSÖK zbçS¸R ïSÖK uìdL˛áÖKë [áKdOÖK

/Ñë©K àëâLÉ ï{ ˝ìdLN íbLâ ï{ LçîÖs Å|SáÖK àìbÖK àá òL|s´K nëd˛Ö ídë|ÖK cî|äSÖK

}î|`R dîNKbR ÅîOoR ëô àìbÖK òLxÖõ ÇÖc ï{ LáN <àìbÖK ÑîÖÄR Ñá˛R ïSÖKë @HHC dOá¸ìb

êîáäSÖK uìdL˛áë [áKdN óÖs ÅOoR àìbÖK Ñìë]SÖ PîÖLgô umëë ñd`©K àìbÖK òPs

.ÑátÖK YLçäá QLìëÖëô uá ó˛áSR ïSÖK êîsLáSZßK

(b)Ñ`bÖK QKc àKbÖOÖK èbsL¸áÖ èdÉSOá [çâ êgKdb óÖK êîÖëbÖK êîÖLáÖK QL¸gùáÖK èësb

=Lçâëìb òPs }î|`R zbçN zKdo©K bbtSáÖK àìbÖK êO¸â rL|RdK àá ïâLtR ïSÖK l|`äáÖK

(å)àá b] óâbô óÖõ ÑîÖÄSÖK óÖõ íbùR Xî]N êááká ïÖÉîçÖK }îÉSÖK [áKdN àëÉR àô àLám

dLV§ LçÖ àëÉR àô àLámë <èddmSáÖKë ê|tmS¸áÖK QLsLáZÖKë QL†|ÖK óÖs êîOÖ¸ÖK LådLV§

êìbLkS§ßK êo˛â©K ï{ Lç˛îáçR uäáN ÇÖcë QLsLáZÖKë QL†|ÖK ãcå óÖs êîNLZìõ

êìbLkS§ßK bdKëáÖK óÖõ ÑëkëÖK àá LçäîÉáSÖ êáe®ÖK dîNKbSÖK nLOäSgKë êîsLáSZßKë

zL]Z´K QßL] àá b]ÖÖ dîNKbR cL`RKë =Lçî{ ÜÉ]SÖKë êîsLáSZßKë êìbLkS§ßK êo˛â©Kë

=íbLkS§ßK QëL|SÖKë

(ë)dV©K QLáîîÄR êogKëN êîsLáSZßK êîáäSÖK óÖs dLV§ àá ïÖÉîçÖK }îÉSÖK [áKdOÖ Lá lKdtSgK

umë ÑZô àá àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdR ïSÖK êÖkÖK QKc ñd`©K ÑüLgëÖKë ïsLáSZßK

Láá <êîNLZìßK LådLV§ àî¸]R óÖõë [áKdOÖK ÇÖSÖ êîOÖ¸ÖK dLVØK àá b]ÖK óÖõ ïádR QLgLîg

lKd§´K ÑLáÉSgKë =Ñë]SÖK }îÖLÉR òPs àá PgLäSá dîw Lo¸§ èôdáÖK Ñá]R Übs Ñ|Éì

=êîsLáSZßK êîáäSÖK lKdw© éZëáÖK lKd§´K èbLìeN }îÉSÖK lKdw©

(e)êq{L]áÖKë êáKbSg®Ö êÖNL§ èdëkN LçRLî] \dk êáL§õ àá èôdáÖK àîÉáSÖ êîRKëá ê†îN ê†îçR

=ÇÖc óÖs

- EI:êîüL¸äÖK QLsLáZÖKë êîáëÉ]ÖK dîw êîÖëbÖKë êîäoëÖK QLáqäáÖK PâLZ àá

(ô)<êîáìbLÉ©K QL¸gùáÖK Lçî{ LáN <êîüLáâ´K êîÖátÖK ï{ êÉdL˛áÖK zKdo©K uîáZ ê†OtR

àî¸]R ÑZô àá <êîüL¸äÖKë êîÖå©K QLsLáZÖKë QLsëáZáÖKë <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë

QLî|ìdÖK ÑWá <LâLád] dWÉ©Kë KdÄ{ bi©K òL¸äÖK QLsLáZ óÖK êçZëáÖK dÄ|ÖK ê]{LÉá [áKdN

QL†Z®ÖKë QLä¸áÖKë QLNL˛ÖKë <êî˛îtáÖK dg©K QLNdë <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖKë

ï{ QLáëÉ]ÖK êîÖëù¸á ïå êîsLáSZßK êîáäSÖK àöN ÜîÖ¸SÖK uá <QL§ëtáÖKë QKdZLçáÖKë

=Ñë©K ÜLÄáÖK

-27- 96-27299

(M)àá ÇÖc dîxN r®omßKë <Üü®áÖK ë]äÖK óÖs bkdÖÖ QLîÖ§ òL˛âõë <nxm QLsLáZ ÜîqäR

ï{ èbdKëÖK <dÄ|ÖK óÖs òLmÄÖLN êÄÖtSáÖK QLîkëSÖK cî|äR Ñ|ÉR ïSÖK êÖkÖK QKc êo˛â©K

ïáëÉ]ÖK àîsLoÄÖK PâLZ àá \ëmëÖKë êÖòL¸áÖK êÖL|É óÖK ïádR ïSÖKë <ÑátÖK YLçäá

=jL`ÖKë

(Y)QLáqäá dëb àöN zKdSsßKë =LçSo˛âô ï{ êsëäSá QLZLîS]K àçÖ ïRKëÖÖK òL¸äÖK YKdbõ

=dKdáSgLN bìKeSì êîüLáâ´K [áKdOÖK ï{ àîîÖt{ òLÉd˛É MLO˛ÖK

(b)êÖáLi êîäoë êîZîRKdSgK umë ï{ <êkL`ÖK QLsLoÄÖKë êáëÉ]ÖK uá àëLtSÖLN <ÇKdSißK

àá QKdîÄ|ÖK òL¸äÖKë QLäOÖÖ óä¸Sì LáîÉ êîsLáSZßKë êîáîÖtSÖKë êî]kÖK QLáb`ÖK àî¸]SÖ

êÖL|ÉÖ ÑìëáR óÖs Ñëk]ÖK óÖõ ït¸ÖKë =QLáb`ÖK ãcå àá ÑáLÉ ÑÉ˛N èbL{´K dLás©K uîáZ

QLáb`ÖK ãcå ~Loâ uîgëRë ˝äZÖK rëâ ïsKdì dëqäá àá QLáb`ÖK óÖõ ÑëkëÖK êîâLÉáõ

=êîáëÉ]ÖK QL¸gùáÖK LçîoxR ß ïSÖK êîüLäÖK ÅoLäáÖKë êî|ìdÖK ÅoLäáÖK yÖOSÖ

(å)umë ï{ <àîîsLáSZßK òLÉd˛ÖK àá Üådîwë <ÑátÖK MLNdôë <QLáëÉ]ÖK uá àëLtSÖLN <ÜLçgßK

êtgKë êsëáZá èôdáÖK ML¸SÉK àLámÖ PìdbSÖK èbLsõë PìdbSÖKë ÜîÖtSÖLN êkL` QLgLîg

=èbìbZÖK QLOÖoSáÖK êçZKëá êîxN QKdLçáÖK àá

(ë)bdKëáÖK óÖK èKëL¸áÖK Übª óÖsë êÖáLÉ èdëkN ÑëkëÖK ï{ èôdáÖK Å] êìLá] ÑZô àá ê†OtSÖK

<QLâLáSüßKë <ñd`©K QLÉÖSááÖKë ld©K Ç2ÖáRë UKdîáÖK ï{ Å]ÖK ÇÖc ï{ LáN <êìbLkSªßK

.êáü®áÖK QLîZëÖëäÉSÖKë <êîtîOoÖK bdKëáÖKë

- A - }Öô ïZîRKdSgßK zbçÖKê¥¥ìdKbßK QL¥¥¥gdLááÖKë à¥¥îâKëÄÖK ^îÄäR

èôdáÖÖ ê¥¥¥ìëL¸SáÖK ~ëÄ]ÖK àL¥ám ê¥¥îxN

êìbLkSªßK bdKë¥áÖK óÖK LçÖëkë ÑOgë

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- E@:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)êîá©K ë]á ÇÖc ï{ LáN <êîâëâLÄÖK QLáb`ÖK óÖs êm|`äá ê|ÖÉSN ëô LâLZá Ñëk]ÖK àLám

=dÄ|ÖK èöoë T]R à˛tì ïRKëÖÖK òL¸äÖK Ñá˛îÖ Lkîk` ÜákáÖK <êîâëâLÄÖK

(M)bdKëáÖK óÖs ÑáLÉÖK Ñëk]ÖK àá èôdáÖK àîÉáR êîxN êìdKbõë êîtìd˛R QL]®kúN r®omßK

QLÉÖSááÖK àá Lådîwë ld©K ÇÖáR ï{ë UKdîáÖK ï{ Å]ÖK ÇÖc ï{ LáN <êìbLkSªßK

=êáü®áÖK QLîZëÖëäÉSÖKë êîtîOoÖK bdKëáÖKë àLáSüßK óÖs Ñëk]ÖKë

-28- 96-27299



120   |   دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس

(Y)êîáKdÖK LåbëçZ àá òeZÉ @EH Ü
d êîÖëbÖK ÑátÖK êáqäá êî
L|RK óÖs ÅìbkSÖK ï{ dqäÖK

.àîîÖk©K àLÉ¸ÖK ~ëÄ] êìLá]ë eìetR óÖK

- B - }Öô ïZîRKdSgßK zbçÖKQLîÖ§ óÖõ ÑëkëÖK êîâLÉáúN èôdáÖK bìëeR

àLáSüßKë dL`bßK QL¸gùáë

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- EA:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ <uìdL˛áÖK QLá&qäá àçî{ àáN <QLáëd]áÖK òL¸äÖK èbL|SgK eìetR

zdLkáÖK àîN nNKëdÖK eìetR Ñ®` àá ÇÖcë êîÖLáÖK QLáb`ÖK àá <êìdm]ÖKë êîüLäÖKë

òL¸äÖK PìdbRë ïtìd˛SÖK ÜsbÖK ÇÖc ï{ LáN êoîgëÖK }îÖ¸SÖK QL¸gùáë êîágdÖK

QL¸gùáÖK ÇÖSÖ Üe®ÖK ÑLáÖK fôd ê†OtR ÑZô àá êoîgëÖK QL¸gùáÖÖ ï¸gùáÖK ÜsbÖKë

=QLâLáSüßK ê]LRõ èbLìeë

(M)QLgdLáá Üsbë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîÖLáÖK QL¸gùáÖK àîN Q®k êáL
õ uîZ˛R

PìdbSÖKë QLáb`ÖK ï{ àLáSüßK [ábR ïSÖK QLgdLááÖK Lçî{ LáN <êìdLÉSNßK lKd
´K

.êî|ìdÖK èôdáÖÖ PìdbSÖK Å{Kdá d{ëRë èôdáÖLN àîÄÖtSáÖK

- EB:LçRLgLî¸Ö Lçk]{ ï{ jL`ÖK rLoÄÖKë êkk`SáÖK êîÖLáÖK QL¸gùáÖKë êìdLZSÖK zdLkáÖK PâLZ àá

(ô)à˛tì ïü®ÖK òL¸äÖK óÖõ ÑëkëÖK ï{ êîÖLt|ÖLN Ü¸SR dL`bßKë àLáSüßK ï{ QLîZçäá rLORK

=ê{eLZáÖK }ìdtR èbLsõë Q®áLtáÖK }îÖLÉR l|` ï{ dLÉSNßK óÖõ ë]äRë dÄ|ÖK èöoë T]R

(M)êîâLÉáõ óÖõ àdÄS|ì ïü®ÖK <QLNL˛ÖK lKd
õ ÇÖc ï{ LáN <òL¸äÖK lKd
´ êkL` c{Läá ^S{

=QLâLámÖÖ êìbîÖÄSÖK dbLkáÖK óÖõ ÑëkëÖK

(Y)^S{ nëdi àá ÇÖc dîwë rKbì¨Ö óâb©K b]ÖK l|` ÑWá <êî{dkáÖK QLgdLááÖK nî¸OR

=êî{dkáÖK QLNL¸]ÖK

(b)àLáSüßK d{ëR ïSÖK QL¸gùáÖK ï{ dKdÄÖK uäk êîÖás ï{ QLmdSÄáÖK òL¸äÖK êÉdL˛á êÖL|É

.ÇÖc àÉáì LáWî] LçSîÉÖá ï{ àçSÉdL˛áë <êîÖLáÖK QLáb`ÖKë

- EC:ïüLäWÖKë zKdo©K bbtSáÖK ïüLáâ´K àëLtSÖÖ êîÖëbÖK QLáqäáÖK PâLZ àá

-29- 96-27299

QLá&qäá Üb`R ïSÖK êîÖLáÖK QL¸gùáÖÖ <bdKëáÖKë ÑKëá©K fëùd dî{ëR Åìdo às <ÜsbÖK ÜìbÄR

àîsLoÄÖK ï{ <l|`äáÖK Ñ`bÖK QKëc dxkÖK ïåLäSá ëô dîxk ~Loâ óÖs QLZ&SäáÖKë uìdL˛áÖK

.òKë¸ÖK óÖs ïágdÖK dîwë ïágdÖK

- ED:òLmS�ßK P¸] zKdo©K èbbtSáÖK êîÖLáÖK QL¸gùáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

íëc ÑLZdÖKë òL¸äÖK àá èdîOÉ bKbsô óÖõ ÑëkëÖK ï{ òKb©K dîìLtá ï{ëS¸R ïSÖK QL¸gùáÖK Üsb

eetR ÑLÉiô ï{ ïüLáâ´K ï¸gùáÖK ÜsbÖKë ÑìëáSÖK èbLsõë êÖágdÖK Åìdo às l|`äáÖK Ñ`bÖK

.ïRKcÖK òL|SÉßK

- EE:êîÖëbÖK QLáqäáÖK PâLZ àá

ÑLZá ï{ êZSäáÖK êáKbS¸áÖK êo˛â©K [ìëdR óÖK êîáKdÖK uìdL˛áÖKë [áKdOÖÖ jk`áÖK ÑìëáSÖK èbLìe

èöoë T]R à˛tì ïR®ÖK òL¸äÖKë QLáëd]áÖK òL¸äÖK àîN Ñ`bÖK bîÖëR ÑZô àá uìdL˛áÖK ÜîqäR

.dÄ|ÖK

- C - }Öô ïZîRKdSgßK zbçÖKfLgô óÖs ê¥¥¥áüL� QLîZçäá u¥¥më

óÖK êîáKdÖK Uë]OÖK òKdZõë àî¸äZÖK

dÄ|ÖK XîâöR êçZKëá

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- EF:jL`ÖK rLoÄÖKë êîW]OÖKë êîáìbLÉ©K QL¸gùáÖKë êîÖëbÖK êîáëÉ]ÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)êîÖás ï{ ˝äZÖK rëâ ïsKdR ïSÖK QKdëqäáÖK YKdb´ êîÖátÖKë êìdqäÖK QLîZçäáÖK umë

=éoîo`Rë ïÖÉîçÖK }îÉSÖK [áKdN ÇÖc ï{ LáN <LçOâKëZ uîáZN êìbLkS�ßK QLgLî¸ÖK dìdÄR

(M)ÇÖc ï{ LáN <[áKdOÖKë QLgLî¸ÖK uîáZ dV© Q®îÖ]R òKdZõ ï{ QLîZçäáÖK ãcå ÅîOoR

.X]OÖK [üLSâ d˛âë <àî¸äZÖK óÖs <ïÖÉîçÖK }îÉSÖK [áKdN

- EG:êîÖëbÖKë êîäoëÖK êîüLk]´K QLáqäáÖK PâLZ àá

(ô)íbLkS�ßK nL˛äÖK PâKëZ uîáZë dÄ|ÖK às dátÖKë ˝äZÖK rëâ P¸] ê|äká QLâLîN uáZ

=˝äZÖK rëâ ïsKdì dëqäá àá íbLkS�ßK òKb©K ÜîîÄR dî¸îSÖ êîüLk]õ QKdiùá umëë

-30- 96-27299
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(Y)êîáKdÖK LåbëçZ àá òeZÉ @EH Ü
d êîÖëbÖK ÑátÖK êáqäá êî
L|RK óÖs ÅìbkSÖK ï{ dqäÖK

.àîîÖk©K àLÉ¸ÖK ~ëÄ] êìLá]ë eìetR óÖK

- B - }Öô ïZîRKdSgßK zbçÖKQLîÖ§ óÖõ ÑëkëÖK êîâLÉáúN èôdáÖK bìëeR

àLáSüßKë dL`bßK QL¸gùáë

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- EA:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ <uìdL˛áÖK QLá&qäá àçî{ àáN <QLáëd]áÖK òL¸äÖK èbL|SgK eìetR

zdLkáÖK àîN nNKëdÖK eìetR Ñ®` àá ÇÖcë êîÖLáÖK QLáb`ÖK àá <êìdm]ÖKë êîüLäÖKë

òL¸äÖK PìdbRë ïtìd˛SÖK ÜsbÖK ÇÖc ï{ LáN êoîgëÖK }îÖ¸SÖK QL¸gùáë êîágdÖK

QL¸gùáÖK ÇÖSÖ Üe®ÖK ÑLáÖK fôd ê†OtR ÑZô àá êoîgëÖK QL¸gùáÖÖ ï¸gùáÖK ÜsbÖKë

=QLâLáSüßK ê]LRõ èbLìeë

(M)QLgdLáá Üsbë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîÖLáÖK QL¸gùáÖK àîN Q®k êáL
õ uîZ˛R

PìdbSÖKë QLáb`ÖK ï{ àLáSüßK [ábR ïSÖK QLgdLááÖK Lçî{ LáN <êìdLÉSNßK lKd
´K

.êî|ìdÖK èôdáÖÖ PìdbSÖK Å{Kdá d{ëRë èôdáÖLN àîÄÖtSáÖK

- EB:LçRLgLî¸Ö Lçk]{ ï{ jL`ÖK rLoÄÖKë êkk`SáÖK êîÖLáÖK QL¸gùáÖKë êìdLZSÖK zdLkáÖK PâLZ àá

(ô)à˛tì ïü®ÖK òL¸äÖK óÖõ ÑëkëÖK ï{ êîÖLt|ÖLN Ü¸SR dL`bßKë àLáSüßK ï{ QLîZçäá rLORK

=ê{eLZáÖK }ìdtR èbLsõë Q®áLtáÖK }îÖLÉR l|` ï{ dLÉSNßK óÖõ ë]äRë dÄ|ÖK èöoë T]R

(M)êîâLÉáõ óÖõ àdÄS|ì ïü®ÖK <QLNL˛ÖK lKd
õ ÇÖc ï{ LáN <òL¸äÖK lKd
´ êkL` c{Läá ^S{

=QLâLámÖÖ êìbîÖÄSÖK dbLkáÖK óÖõ ÑëkëÖK

(Y)^S{ nëdi àá ÇÖc dîwë rKbì¨Ö óâb©K b]ÖK l|` ÑWá <êî{dkáÖK QLgdLááÖK nî¸OR

=êî{dkáÖK QLNL¸]ÖK

(b)àLáSüßK d{ëR ïSÖK QL¸gùáÖK ï{ dKdÄÖK uäk êîÖás ï{ QLmdSÄáÖK òL¸äÖK êÉdL˛á êÖL|É

.ÇÖc àÉáì LáWî] LçSîÉÖá ï{ àçSÉdL˛áë <êîÖLáÖK QLáb`ÖKë

- EC:ïüLäWÖKë zKdo©K bbtSáÖK ïüLáâ´K àëLtSÖÖ êîÖëbÖK QLáqäáÖK PâLZ àá

-29- 96-27299

QLá&qäá Üb`R ïSÖK êîÖLáÖK QL¸gùáÖÖ <bdKëáÖKë ÑKëá©K fëùd dî{ëR Åìdo às <ÜsbÖK ÜìbÄR

àîsLoÄÖK ï{ <l|`äáÖK Ñ`bÖK QKëc dxkÖK ïåLäSá ëô dîxk ~Loâ óÖs QLZ&SäáÖKë uìdL˛áÖK

.òKë¸ÖK óÖs ïágdÖK dîwë ïágdÖK

- ED:òLmS�ßK P¸] zKdo©K èbbtSáÖK êîÖLáÖK QL¸gùáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

íëc ÑLZdÖKë òL¸äÖK àá èdîOÉ bKbsô óÖõ ÑëkëÖK ï{ òKb©K dîìLtá ï{ëS¸R ïSÖK QL¸gùáÖK Üsb

eetR ÑLÉiô ï{ ïüLáâ´K ï¸gùáÖK ÜsbÖKë ÑìëáSÖK èbLsõë êÖágdÖK Åìdo às l|`äáÖK Ñ`bÖK

.ïRKcÖK òL|SÉßK

- EE:êîÖëbÖK QLáqäáÖK PâLZ àá

ÑLZá ï{ êZSäáÖK êáKbS¸áÖK êo˛â©K [ìëdR óÖK êîáKdÖK uìdL˛áÖKë [áKdOÖÖ jk`áÖK ÑìëáSÖK èbLìe

èöoë T]R à˛tì ïR®ÖK òL¸äÖKë QLáëd]áÖK òL¸äÖK àîN Ñ`bÖK bîÖëR ÑZô àá uìdL˛áÖK ÜîqäR

.dÄ|ÖK

- C - }Öô ïZîRKdSgßK zbçÖKfLgô óÖs ê¥¥¥áüL� QLîZçäá u¥¥më

óÖK êîáKdÖK Uë]OÖK òKdZõë àî¸äZÖK

dÄ|ÖK XîâöR êçZKëá

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- EF:jL`ÖK rLoÄÖKë êîW]OÖKë êîáìbLÉ©K QL¸gùáÖKë êîÖëbÖK êîáëÉ]ÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)êîÖás ï{ ˝äZÖK rëâ ïsKdR ïSÖK QKdëqäáÖK YKdb´ êîÖátÖKë êìdqäÖK QLîZçäáÖK umë

=éoîo`Rë ïÖÉîçÖK }îÉSÖK [áKdN ÇÖc ï{ LáN <LçOâKëZ uîáZN êìbLkS�ßK QLgLî¸ÖK dìdÄR

(M)ÇÖc ï{ LáN <[áKdOÖKë QLgLî¸ÖK uîáZ dV© Q®îÖ]R òKdZõ ï{ QLîZçäáÖK ãcå ÅîOoR

.X]OÖK [üLSâ d˛âë <àî¸äZÖK óÖs <ïÖÉîçÖK }îÉSÖK [áKdN

- EG:êîÖëbÖKë êîäoëÖK êîüLk]´K QLáqäáÖK PâLZ àá

(ô)íbLkS�ßK nL˛äÖK PâKëZ uîáZë dÄ|ÖK às dátÖKë ˝äZÖK rëâ P¸] ê|äká QLâLîN uáZ

=˝äZÖK rëâ ïsKdì dëqäá àá íbLkS�ßK òKb©K ÜîîÄR dî¸îSÖ êîüLk]õ QKdiùá umëë

-30- 96-27299
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ÜÖtÖK ï{ êábÄSáÖK QLgKdbÖKë .êÖLátÖK ï{ àçkd{ eìetRë êîáëîÖK àçRLî] àî¸]SÖ LçáKb`SgK àçäÉáì

Lsëäá LZçâ ÜeÖS¸ì Láá <LîsLäkë LîZëÖëäÉR LåbÖN dìëoR ï{ ÑLt{ dëbN ÜLîÄÖÖ èôdáÖK b&t$R LîZëÖëäÉSÖKë

Lmìô dVùRë ÜÖLtÖK dîîxR óÖs LîZìdbR ÑátR LîZëÖëäÉSÖK TâLÉ LáÖë .ïäÄSÖKë ïäçáÖK PìdbSÖLN ÅÖtSì Láî{

êîÖátÖK ãcå ï{ Lmìô ÇdL˛R àôë ÑN P¸]{ Lçäá èôdáÖK bî|S¸R ßô ïgLg©K àá{ <êîáLäÖK àKbÖOÖK óÖs

.ÜîîÄSÖKë bkdÖKë ÅîOoSÖK Ñ]KdáN òLçSâKë nîo`SÖK êÖ]dáN KòbN

- FEÜîÖtSÖK ñëS¸á ÇÖc ï{ LáN <éRLìëS¸á uîáZ óÖs ÜîÖtSÖLN ~L]SÖßK jd|N òL¸äÖKë QLîS|ÖK uSáR àõ

dáS¸áÖK àådëoR ÑáKës b]ô ÑÉ˛ì ÜîÖtSÖK Kcå ï{ àådKdáSgKë êîáìbLÉ©K QßLZáÖK uîáZ ï{ë <ïÖLtÖK

àìbLîá àá bëb]á bbs ï{ QLtáZSá àÖe Lá QLîS|ÖK àô êq]®á Ñç¸R ÇÖc uáë .êîäçáÖK êo˛â©K ï{

.êgKdbÖK

- FFèKbô Lç|këN <Ü®sßK nüLgëÖ àÉáìë .ÜîÖtSÖK ÑüLgë àá êìë� êÖîgë Ü®s´K nüLgë dOStRë

.êîáäSÖÖë èôdáÖLN lëçäÖÖ êîáëÉ]ÖK dîwë êîáëÉ]ÖK QL¸gùáÖKë àëNdáÖK Låd`¸ì êÖîgë àëÉR àô <êîáîÖtR

d˛âë ÜÖtSÖK dkLäs àá ÜLå dkäs óÖõ bìKeSá ÑÉ˛N Ñë]SR êOgë]áÖK QLáëÖtáÖK Üqâë Pgë]áÖK ÜîÖtSÖKë

Üî� bb]ì àô óÖs èdbÄÖK éÖ ÇÖR éS|kN ëåë <MLO˛ÖK óÖs dVô dOÉô jL` ÑÉ˛N àëìe|ÖSÖÖë .ê{dtáÖK

-32- 96-27299
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àô ïgLg©K àá ÇÖcÖ .ïOÖg ë]â óÖs ëô ïNLZìõ ë]â óÖs òKëg àçRKdëkRë àç|�Këáë QLîS|ÖKë òL¸äÖK

.êîÖîÖ]SÖK QKdLçáÖKë íbÄäÖK ˝]ÖK àëNdáÖK fdbì

- FGÑN <êî{LÉ dîw <òL¸äÖKë QLîS|ÖÖ êkL`Në <ÜîÖtSÖÖ êkk`áÖK bdKëáÖK dOStR <àKbÖOÖK àá dîWÉ ï{ë

ãcçÖë .}îÉSÖK [áKdNë QLgLîg ~Lîg ï{ LçkîÖÄR ÇÖc ï{ LáN <QßL]ÖK ltN ï{ LçkîÖÄR bKeë

êîáäR óÖs Láîg ßë <êìd˛OÖK êîáäSÖK óÖs ÑZ©K Ñìëo òïg dVô bdKëáÖK àá êî{LÉÖK dîw QLkk`áÖK

.èôdáÖK

- FH<LçSìL|É Übsë ÜîÖtSÖK jd{ ù{LÉR ÜbtÖ LçSZÖLtá ñbÖ <QLsLoÄÖK düLgë QLáëÉ]ÖK óÖs àîtSìë

ï¸äZÖK òLáSâßK c`öì Kdëqäá büL¸ÖK ï¸îüdÖK dLîSÖK ï{ [ábR êîÖZë êÖLt{ êáLs êgLîg bLáSsK uZ˛R àô

èôdáÖÖ êO¸äÖLN LådVô ÑîÖ]R <QKdKdÄÖK cL`RK ÑO� <àÉáì Xî]N <[áKdOÖKë QLgLî¸ÖK uîáZ ï{ dLOSsßK ï{

.ïÖKëSÖK óÖs ÑZdÖKë

ÜîÖtSÖK jd{ ù{LÉR êÖL|É - @ - òLN ïZîRKdSgßK zbçÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- GI:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)ÜîÖtSÖK ï{ eîîáSÖK óÖs òLmÄÖÖ dîNKbR cL`RLN ÜîÖtSÖK jd{ ù{LÉR zbå ÅîÄ]R óÖs ÑátÖK

ëô <ïäoëÖK Ñk©K ëô <èbîÄtÖK ëô <êxÖÖK ëô <~dtÖK ëô <˝äZÖK QKdLOSsK óÖK KbLäSgK QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs

dîNKbR êáL�õ ï{ ¥ Láü®á ÇÖc àLÉ LáWî] ¥ dqäÖKë <eîîáSÖK ÑLÉiô àá d`§ ÑÉi íô ëô <ê�Ls´K ëô <à¸ÖK

=bbkÖK Kcå ï{ ñëLÉ˛ÖK êZÖLtáÖ

(M)àá Ñ�©K óÖs êüLáÖK ï{ GI ÜLáRõ êÖL|Éë uîáZÖÖ ïgLg©K ÜîÖtSÖK dî{ëR <AIII ÜLs ÑëÖ]N

ÜîÖtSÖK ï{ àî¸äZÖK àîN ~dL|ÖK ÑîÖcRë =ïgLg©K ÜçáîÖtR êîüKbSNßK êgKdbÖK àg KëxÖN àìcÖK ÑL|o©K

=AI@D ÜLs ÑO� àKbÖOÖK uîáZ ï{ uîáZÖÖ ïüKbSNßK ÜîÖtSÖK dî{ëRë =AIID ÜLs ÑëÖ]N íëâLWÖKë ïüKbSNßK

(Y)Åìdo às ÇÖcë <ïÖLtÖK ÜîÖtSÖK QßLZá uîáZ óÖõ ÑëkëÖK ï{ àìLOSÖK éZëô óÖs òLmÄÖK

<êîgKdbÖK ^äáÖKë QßLáeÖK óÖs Ñëk]ÖKë <PìdbSÖKë <ï|îqëÖK dëoSÖK ï{ èôdáÖÖ êìëL¸Sá jd{ àLám

=òLmS�ßK bäs êîNLZìõ QKòKdZõ bLáSsLNë

(b)<êîOìdbSÖKë êîáîÖtSÖK jd|ÖK ù{LÉR êÖL|ÉÖ àî¸äZÖK QKdLOSsK ïsKdì ïáîÖtR ÜLqâ òL˛âõ

=QKdKdÄÖK uäkë QLgLî¸ÖK umëë êîáîÖtSÖK èdKbßK ï{ êìëL¸Sáë êÖáLÉ êÉdL˛á èôdáÖK êÉdL˛áë

-33- 96-27299

(å)<MLO˛ÖK QLáqäá ÇÖc ï{ LáN <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë <àìbÖKëÖK uá àëLtSÖLN <ÜLîÄÖK

nîo`R ÑLZá ï{ QKdLçáÖKë ïäÄSÖKë ïáìbLÉ©K PìdbSÖK dî{ëSN <jL`ÖK rLoÄÖKë êîÖ]áÖK QLtáSZáÖKë

êÉdL˛á êÉdL˛áÖÖ àåbKbs´ QLNL˛ÖÖ ÑátÖK ï{ èdO`ÖKë <êîsLáSZßK QKdLçáÖKë èbLîÄÖKë <êî|îqëÖK èLî]ÖK

=uáSZáÖK ï{ êÖáLÉ

(ë)Üsb b˛]ë =êOgLäáÖK êîÖLáÖK bdKëáÖK bkd Ñ®` àá QLîS|ÖK òLÄOSgKë bî� Qßbtá èbLìe

e{Kë]ÖK ÜìbÄRë fdKbáÖK ï{ êâdá êîäáe [áKdN umëë Q®á]ÖK ÜîqäR Åìdo àsë àìbÖKëÖKë ïÖ]áÖK uáSZáÖK

Ñîç¸Rë àçRLäN ÜîÖtR }îÖLÉR àá dg©K óÖs àLÉáßK db� }î|`SÖK óÖõ ê{bLçÖK ÑüLgëÖK àá LåKëgë ^äáÖKë

èLS|ÖKë èôdáÖK ~ëÄ] ÜKdS]K àLám Åìdo àsë =êÖ|oÖK éN Å]SÖR ícÖK ÜîÖtSÖK dLîS`K óÖs àìbÖKëÖK èdb�

ÜëÄR êìeîîáR QLtìd˛R ëô àîâKë� êìô òLxÖõ Ñ®` àá êîáîÖtSÖK QL¸gùáÖK ï{ àìbÖKë dîámÖK êìd] ï{

=ê{LÄWÖK ëô ~dtÖK ëô àìbÖK fLgô óÖs

(e)ÑáKë]ÖK ÜîÖtR àëb Ñë]R ïSÖK eZKë]ÖK uîáZ óÖs ïmÄì ïáîÖtR dLoõ ê†îçR óÖs ÑátÖK

èdë¸îá àëÉR Ñ|oÖK êìLsdÖ Å{Kdá dî{ëR <òLmS�ßK P¸] <ÇÖc ï{ LáN <QLNL˛ÖK QLçá©Kë QLÄåKdáÖK àá

ÜçÖL|oô êìLsd êîÖëù¸áN Üçäá àëtÖomì àìcÖK uîZ˛SÖ àìbÖKëÖK ÜîÖtRë LìbLá LçîÖõ ÑëkëÖK Ñç¸ìë ê|ÖÉSÖK

=éáLáRKë ÜçáîÖtR êÖkKëá óÖs ëô fdKbáÖK óÖõ èbëtÖK óÖs ÜçSgKdb QKëäg òLäVô ÜçNdL�ôë

(\)<ÜîÖtSÖLN ~L]SÖßK àLÉáõ Xî] àá èôdáÖKë ÑZdÖK àîN jd|ÖK ù{LÉRë ÜîÖtSÖK êîsëâ àî¸]R

êî�®`©K ÜîÄÖKë QKdLçáÖKë QKdbÄÖKë QL�LoÖKë <zdLtáÖK ML¸SÉK dLás©K uîáZ àá òL¸äÖK êsLoSgK àLámÖ

êìbLkS�ßKë êîsLáSZßK êîáäSÖK êîÖás ï{ êìëL¸Sá zëdq Ñq ï{ êÖáLÉÖK êÉdL˛áÖKë ëáäÖKë dëoSÖÖ êáe®ÖK

=êîgLî¸ÖKë

(n)PâLZ àá àî¸äZÖK QKdLOSsK ïsKdR ïSÖKë eîîáSÖK óÖs êáüLÄÖK dîw èdë˛áÖK dî{ëR

êîxN êîäÄSÖKë êîáìbLÉ©K [åLäáÖK êÖkKëá óÖs QLîS|ÖK uîZ˛SÖ ï|îqëÖK ÜîÖtSÖK [áKdN umëë àîkk`Sá

=ÑOÄS¸áÖK ï{ êî|îqëÖK àçkd{ uîgëR

(í)~ëÄ]ÖLN jL`ÖK ïÖëbÖK bçtÖK óÖs ÅìbkSÖK óÖs <btN ÇÖcN ÜÄR ÜÖ ïSÖK <ÑëbÖK uîZ˛R

.(@B)êî{LÄWÖKë êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK

- A - òLN ïZîRKdSgßK zbçÖKòL¸äÖK àîN êîá©K óÖs òLmÄÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- G@èbbtSáÖKë êîüLäWÖK ê]âLáÖK QLçZÖKë <êîÖëbÖKë êîáîÖ�ßKë êîäoëÖK QL†îçÖKë <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë zKdo©K

-34- 96-27299
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àô ïgLg©K àá ÇÖcÖ .ïOÖg ë]â óÖs ëô ïNLZìõ ë]â óÖs òKëg àçRKdëkRë àç|�Këáë QLîS|ÖKë òL¸äÖK

.êîÖîÖ]SÖK QKdLçáÖKë íbÄäÖK ˝]ÖK àëNdáÖK fdbì

- FGÑN <êî{LÉ dîw <òL¸äÖKë QLîS|ÖÖ êkL`Në <ÜîÖtSÖÖ êkk`áÖK bdKëáÖK dOStR <àKbÖOÖK àá dîWÉ ï{ë

ãcçÖë .}îÉSÖK [áKdNë QLgLîg ~Lîg ï{ LçkîÖÄR ÇÖc ï{ LáN <QßL]ÖK ltN ï{ LçkîÖÄR bKeë

êîáäR óÖs Láîg ßë <êìd˛OÖK êîáäSÖK óÖs ÑZ©K Ñìëo òïg dVô bdKëáÖK àá êî{LÉÖK dîw QLkk`áÖK

.èôdáÖK

- FH<LçSìL|É Übsë ÜîÖtSÖK jd{ ù{LÉR ÜbtÖ LçSZÖLtá ñbÖ <QLsLoÄÖK düLgë QLáëÉ]ÖK óÖs àîtSìë

ï¸äZÖK òLáSâßK c`öì Kdëqäá büL¸ÖK ï¸îüdÖK dLîSÖK ï{ [ábR êîÖZë êÖLt{ êáLs êgLîg bLáSsK uZ˛R àô

èôdáÖÖ êO¸äÖLN LådVô ÑîÖ]R <QKdKdÄÖK cL`RK ÑO� <àÉáì Xî]N <[áKdOÖKë QLgLî¸ÖK uîáZ ï{ dLOSsßK ï{

.ïÖKëSÖK óÖs ÑZdÖKë

ÜîÖtSÖK jd{ ù{LÉR êÖL|É - @ - òLN ïZîRKdSgßK zbçÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- GI:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)ÜîÖtSÖK ï{ eîîáSÖK óÖs òLmÄÖÖ dîNKbR cL`RLN ÜîÖtSÖK jd{ ù{LÉR zbå ÅîÄ]R óÖs ÑátÖK

ëô <ïäoëÖK Ñk©K ëô <èbîÄtÖK ëô <êxÖÖK ëô <~dtÖK ëô <˝äZÖK QKdLOSsK óÖK KbLäSgK QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs

dîNKbR êáL�õ ï{ ¥ Láü®á ÇÖc àLÉ LáWî] ¥ dqäÖKë <eîîáSÖK ÑLÉiô àá d`§ ÑÉi íô ëô <ê�Ls´K ëô <à¸ÖK

=bbkÖK Kcå ï{ ñëLÉ˛ÖK êZÖLtáÖ

(M)àá Ñ�©K óÖs êüLáÖK ï{ GI ÜLáRõ êÖL|Éë uîáZÖÖ ïgLg©K ÜîÖtSÖK dî{ëR <AIII ÜLs ÑëÖ]N

ÜîÖtSÖK ï{ àî¸äZÖK àîN ~dL|ÖK ÑîÖcRë =ïgLg©K ÜçáîÖtR êîüKbSNßK êgKdbÖK àg KëxÖN àìcÖK ÑL|o©K

=AI@D ÜLs ÑO� àKbÖOÖK uîáZ ï{ uîáZÖÖ ïüKbSNßK ÜîÖtSÖK dî{ëRë =AIID ÜLs ÑëÖ]N íëâLWÖKë ïüKbSNßK

(Y)Åìdo às ÇÖcë <ïÖLtÖK ÜîÖtSÖK QßLZá uîáZ óÖõ ÑëkëÖK ï{ àìLOSÖK éZëô óÖs òLmÄÖK

<êîgKdbÖK ^äáÖKë QßLáeÖK óÖs Ñëk]ÖKë <PìdbSÖKë <ï|îqëÖK dëoSÖK ï{ èôdáÖÖ êìëL¸Sá jd{ àLám

=òLmS�ßK bäs êîNLZìõ QKòKdZõ bLáSsLNë

(b)<êîOìdbSÖKë êîáîÖtSÖK jd|ÖK ù{LÉR êÖL|ÉÖ àî¸äZÖK QKdLOSsK ïsKdì ïáîÖtR ÜLqâ òL˛âõ

=QKdKdÄÖK uäkë QLgLî¸ÖK umëë êîáîÖtSÖK èdKbßK ï{ êìëL¸Sáë êÖáLÉ êÉdL˛á èôdáÖK êÉdL˛áë

-33- 96-27299

(å)<MLO˛ÖK QLáqäá ÇÖc ï{ LáN <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë <àìbÖKëÖK uá àëLtSÖLN <ÜLîÄÖK

nîo`R ÑLZá ï{ QKdLçáÖKë ïäÄSÖKë ïáìbLÉ©K PìdbSÖK dî{ëSN <jL`ÖK rLoÄÖKë êîÖ]áÖK QLtáSZáÖKë

êÉdL˛á êÉdL˛áÖÖ àåbKbs´ QLNL˛ÖÖ ÑátÖK ï{ èdO`ÖKë <êîsLáSZßK QKdLçáÖKë èbLîÄÖKë <êî|îqëÖK èLî]ÖK

=uáSZáÖK ï{ êÖáLÉ

(ë)Üsb b˛]ë =êOgLäáÖK êîÖLáÖK bdKëáÖK bkd Ñ®` àá QLîS|ÖK òLÄOSgKë bî� Qßbtá èbLìe

e{Kë]ÖK ÜìbÄRë fdKbáÖK ï{ êâdá êîäáe [áKdN umëë Q®á]ÖK ÜîqäR Åìdo àsë àìbÖKëÖKë ïÖ]áÖK uáSZáÖK

Ñîç¸Rë àçRLäN ÜîÖtR }îÖLÉR àá dg©K óÖs àLÉáßK db� }î|`SÖK óÖõ ê{bLçÖK ÑüLgëÖK àá LåKëgë ^äáÖKë

èLS|ÖKë èôdáÖK ~ëÄ] ÜKdS]K àLám Åìdo àsë =êÖ|oÖK éN Å]SÖR ícÖK ÜîÖtSÖK dLîS`K óÖs àìbÖKëÖK èdb�

ÜëÄR êìeîîáR QLtìd˛R ëô àîâKë� êìô òLxÖõ Ñ®` àá êîáîÖtSÖK QL¸gùáÖK ï{ àìbÖKë dîámÖK êìd] ï{

=ê{LÄWÖK ëô ~dtÖK ëô àìbÖK fLgô óÖs

(e)ÑáKë]ÖK ÜîÖtR àëb Ñë]R ïSÖK eZKë]ÖK uîáZ óÖs ïmÄì ïáîÖtR dLoõ ê†îçR óÖs ÑátÖK

èdë¸îá àëÉR Ñ|oÖK êìLsdÖ Å{Kdá dî{ëR <òLmS�ßK P¸] <ÇÖc ï{ LáN <QLNL˛ÖK QLçá©Kë QLÄåKdáÖK àá

ÜçÖL|oô êìLsd êîÖëù¸áN Üçäá àëtÖomì àìcÖK uîZ˛SÖ àìbÖKëÖK ÜîÖtRë LìbLá LçîÖõ ÑëkëÖK Ñç¸ìë ê|ÖÉSÖK

=éáLáRKë ÜçáîÖtR êÖkKëá óÖs ëô fdKbáÖK óÖõ èbëtÖK óÖs ÜçSgKdb QKëäg òLäVô ÜçNdL�ôë

(\)<ÜîÖtSÖLN ~L]SÖßK àLÉáõ Xî] àá èôdáÖKë ÑZdÖK àîN jd|ÖK ù{LÉRë ÜîÖtSÖK êîsëâ àî¸]R

êî�®`©K ÜîÄÖKë QKdLçáÖKë QKdbÄÖKë QL�LoÖKë <zdLtáÖK ML¸SÉK dLás©K uîáZ àá òL¸äÖK êsLoSgK àLámÖ

êìbLkS�ßKë êîsLáSZßK êîáäSÖK êîÖás ï{ êìëL¸Sá zëdq Ñq ï{ êÖáLÉÖK êÉdL˛áÖKë ëáäÖKë dëoSÖÖ êáe®ÖK

=êîgLî¸ÖKë

(n)PâLZ àá àî¸äZÖK QKdLOSsK ïsKdR ïSÖKë eîîáSÖK óÖs êáüLÄÖK dîw èdë˛áÖK dî{ëR

êîxN êîäÄSÖKë êîáìbLÉ©K [åLäáÖK êÖkKëá óÖs QLîS|ÖK uîZ˛SÖ ï|îqëÖK ÜîÖtSÖK [áKdN umëë àîkk`Sá

=ÑOÄS¸áÖK ï{ êî|îqëÖK àçkd{ uîgëR

(í)~ëÄ]ÖLN jL`ÖK ïÖëbÖK bçtÖK óÖs ÅìbkSÖK óÖs <btN ÇÖcN ÜÄR ÜÖ ïSÖK <ÑëbÖK uîZ˛R

.(@B)êî{LÄWÖKë êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK

- A - òLN ïZîRKdSgßK zbçÖKòL¸äÖK àîN êîá©K óÖs òLmÄÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- G@èbbtSáÖKë êîüLäWÖK ê]âLáÖK QLçZÖKë <êîÖëbÖKë êîáîÖ�ßKë êîäoëÖK QL†îçÖKë <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë zKdo©K

-34- 96-27299
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(ô)<Ñ�©K óÖs @HHI ÜLs ï{ éSÖZg ícÖK ÑbtáÖK }kâ óÖõ ULâßK àîN êîá©K Ñbtá lî|`R

=ê�LtáÖKë <Ñ`KbÖK ï{ èbd˛áÖKë <ê†Z®ÖKë <èdZLçáÖKë <êî|ìdÖK èôdáÖK óÖs eîÉdSÖK uá

(M)àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖK àLám óÖõ ït¸ÖKë ïüKbSNßK ÜîÖtSÖK óÖõ uîáZÖK Ñëkë jd{ dî{ëR

=AIII ÜLs ÑëÖ]N ïüKbSNßK ÜîÖtSÖK ÜLáRõ ï{

(Y)êNLSÉÖKë èòKdÄÖLN ï|îqëÖKë ïgLg©K ÜLáÖßK ÑLZá ï{ àî¸äZÖK àîN êáüLÄÖK èëZ|ÖK êÖKeõ

=(àLîSáëZ) uîáZÖÖ ÜîÖtSÖK dî{ëR àö˛N ïáÖLtÖK à®sßK ÇÖcN ókëô LáÉ

(b)=êîáLäÖK àKbÖOÖKë ëáäÖK êábÄSáÖK àKbÖOÖK àîN QëL|SÖK éZëô àá b]ÖK

(å)èòKdÄÖLN ÑáLÉÖK ÜLáÖßK óÖs jL`i©K uîáZ uîZ˛SÖ ÜÖtSÖK óÖs dg©Kë àìbiKdÖK X]

=êNLSÉÖKë

(ë)<êîZëÖëäÉSÖKë êîáÖtÖK zdLtáÖKë êîRLî]ÖK QKdLçáÖK êîáäSN êNLSÉÖKë èòKdÄÖK ÜîÖtR êîÖás àKd�õ

.êîÖL]ÖK ÜîîÄSÖK dîìLtáë zKbå©K èLsKdá uá <êNLSÉÖKë èòKdÄÖLN ÜLáÖ´K }ìdtR ï{ ugëSÖK óÖK ït¸ÖKë

- B - òLN ïZîRKdSgßK zbçÖKóÖs èôd¥¥áÖK Ñë¥k] ê¥¥îâLÉáõ à¥¥î¸]R

<LîZëÖëäÉSÖKë ÜÖtÖKë <ïäçáÖK PìdbSÖK

ÑkKëSáÖK ÜîÖtSÖKë

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòdZ´K

- GAdîwë êîÖëbÖK QLáqäáÖKë <êîÖLátÖK QLNLÄäÖKë ÑLátÖKë ÑátÖK MLNdô uá àëLtSÖLN <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:êîáîÖtSÖK QL¸gùáÖKë <MLO˛ÖK QLáqäáë êîüL¸äÖK QLáqäáÖK Lçäám àáë êîáëÉ]ÖK

(ô)QLNL˛ÖK Láîg ßë <òL¸äÖK ÑZô àá PìdbSÖK èbLsõë PìdbSÖKë ÜîÖtSÖÖ QLgLîg cî|äRë vëk

~Lîg ï{ èbëZëáÖK QLZLîS]ßK êîOÖSÖ êáe®ÖK QKdLçáÖK àçNL¸Éõ ÑZô àá <ÑátÖK ~ëg óÖõ QKbüLtÖKë

=}üLqëÖK óÖs àçÖëk] jd{ àî¸]SÖ Lî`ëR <dîxSá íbLkS�K ¥ ïsLáSZK

(M)=ïáîÖtSÖK ÜLqäÖK àám ïágdÖK dîw ÜîÖtSÖK jd{ ï{ Å]ÖLN òL¸äÖKë QLîS|ÖÖ zKdSsßK

(Y)ï{ PìdbSÖK [áKdNë ïäçáÖK PìdbSÖK d¸îSN êÖkSáÖK QLáëÖtáÖLN QLîS|ÖKë òL¸äÖK bìëeR

=Lçäá LåbKbáSgK àÉáì ïSÖK u{LäáÖLNë <ÑkKëSáÖK ÜîÖtSÖK [áKdN àám <LîZëÖëäÉSÖKë ÜÖtÖK àKbîá
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(b)zdLtáÖLN àåbìëeR êîxN <ÑátÖK às Q®oLtÖK òL¸äÖÖ êîOìdbRë êîáîÖtR [áKdN ÜîákR

àçRKdLçá êîáäRë <àçNL¸]Ö àçÖás ÇÖc àám àáë <àçáKb`SgK jd{ ugëRë eetR ïSÖK èbìbZÖK QKdLçáÖKë

=uìdL˛áÖK ÜîqäR àKbîá ï{

(å)PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK óÖs òL¸äÖKë QLîS|ÖK Ñëk] jd{ èbLìeë <ïäÄSÖKë ïäçáÖK PìdbSÖK uìëäR

QLáëÖtáÖK LîZëÖëäÉRë <àîî†îOÖK LîZëÖëäÉSÖKë ÜÖtÖKë <êgbäçÖKë <QLîmLìdÖKë <ÜëÖtÖK ÑWá QßLZá ï{ ïäçáÖK

=QßLZáÖK ãcå ï{ àådKdáSgK jd{ às ®m{ <ídKb´K PìdbSÖK ÇÖcÉë <êtî{dÖK LîZëÖëäÉSÖKë

(ë)bLid´K [áKdN ï{ë êîsKdeÖKë êîüKcxÖK Uë]OÖK àKbîá ï{ èôdáÖK éìbùR ícÖK dëbÖK eìetR

=ÜîÖtSÖKë

(e)<ÜsKb ïOìdbR _Läá ê†îçR óÖsë <êîáîÖtSÖK bKëáÖKë êîgKdbÖK [åLäáÖK }îîÉR óÖs uîZ˛SÖK

òL¸äÖKë ÑLZdÖÖ ^îSR ïSÖK êîäçáÖK QKdLî`ÖK êÖ¸Ög ÑáLÉ ï{ PìdbSÖLN lëçäÖÖ êîNLZìõ QKòKdZõ cL`RKë

ÜëÖtÖK ïgdbáÖ QLkk`SÖK èbbtSá êîgKdb QKdëb ê†îçR ÇÖc àám àáë <êìbîÖÄR dîw êî|îqë èLî]

=èôdáÖK èLî]Ö LîZëÖëäÉSÖKë ÜÖtÖK êîáåöN Üçîsë òLÉcõ êîxN QLîmLìdÖKë

(\)èôdáÖÖ ^S|R êîNLZìõ dîNKbR cL`RKë ê†îçRë êîáîÖtR bKëá UKb]SgKë êîgKdb [åLäá umë

Lçî{ LçÖîWáR àëÉì ïSÖK QßLZáÖK Láîg ßë <êîáÖtÖKë êîäÄSÖK QßLZáÖK ï{ êÉdL˛áÖKë Ñë`bÖK jd{ àá Kbìeá

=Lk¨Lâ ëô Láëbtá

(n)=àçáSÖK [áKdN ÑÉ ï{ êÉdL˛áÖK óÖs èôdáÖK uZ˛R [áKdNë QLgLîg vëk

(í)ïsKdeÖK bLid´K ÑLZá ï{ë êìdKbßKë êîäÄSÖK QßLZáÖK ï{ PìdbSÖK jd{ àá bìeáÖK ê]LRõ

àëä|ÖKë êìdLZSÖK ÑLás©Kë êsLäkÖKë ÇLág©K bîkë êsKdeÖK QßLZá ï{ Q®áLtÖK ÜLáô Åìë¸SÖK ÑLZáë

às Lkëk`ë <êìbLkS¨ßK QKdKdÄÖK cL`RK ï{ òL¸äÖK ÇKdSiKë Ñ`bÖK bîÖëR jd{ èbLìeÖ Lî`ëR <zd]ÖKë

Åìë¸SÖKë YLSâßK ï{ LçSáåL¸á Ñ®` àáë <êîOt˛ÖK bsKëÄÖK ñëS¸á óÖs êÖáLtÖK êîüL¸äÖK QLáqäáÖK Åìdo

=LîZëÖëäÉSÖKë ÜÖtÖKë êìdLZSÖK ÑLás©Kë

(Ç)òL¸äÖÖ <êáü®áÖK QLìëS¸áÖK ÑÉ óÖs <êîsëäÖK ïtî{d PìdbRë ÜîÖtR óÖs Ñëk]ÖK àLám

QL†Z®ÖKë <Lsdi QKdZLçáÖKë <QL¨ëtáÖKë <®îÖ¨ ßõ éäá àÖ4k]ì ÜÖ ëô ÜÖtÖK àÖ4k]ì ÜÖ ïRKëÖÖK QLxÖLOÖK

.àçáLáô ÑátÖK jd{ àá bìeá ^S{ êîxN <QKbd˛áÖKë
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(ô)<Ñ�©K óÖs @HHI ÜLs ï{ éSÖZg ícÖK ÑbtáÖK }kâ óÖõ ULâßK àîN êîá©K Ñbtá lî|`R

=ê�LtáÖKë <Ñ`KbÖK ï{ èbd˛áÖKë <ê†Z®ÖKë <èdZLçáÖKë <êî|ìdÖK èôdáÖK óÖs eîÉdSÖK uá

(M)àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖK àLám óÖõ ït¸ÖKë ïüKbSNßK ÜîÖtSÖK óÖõ uîáZÖK Ñëkë jd{ dî{ëR

=AIII ÜLs ÑëÖ]N ïüKbSNßK ÜîÖtSÖK ÜLáRõ ï{

(Y)êNLSÉÖKë èòKdÄÖLN ï|îqëÖKë ïgLg©K ÜLáÖßK ÑLZá ï{ àî¸äZÖK àîN êáüLÄÖK èëZ|ÖK êÖKeõ

=(àLîSáëZ) uîáZÖÖ ÜîÖtSÖK dî{ëR àö˛N ïáÖLtÖK à®sßK ÇÖcN ókëô LáÉ

(b)=êîáLäÖK àKbÖOÖKë ëáäÖK êábÄSáÖK àKbÖOÖK àîN QëL|SÖK éZëô àá b]ÖK

(å)èòKdÄÖLN ÑáLÉÖK ÜLáÖßK óÖs jL`i©K uîáZ uîZ˛SÖ ÜÖtSÖK óÖs dg©Kë àìbiKdÖK X]

=êNLSÉÖKë

(ë)<êîZëÖëäÉSÖKë êîáÖtÖK zdLtáÖKë êîRLî]ÖK QKdLçáÖK êîáäSN êNLSÉÖKë èòKdÄÖK ÜîÖtR êîÖás àKd�õ

.êîÖL]ÖK ÜîîÄSÖK dîìLtáë zKbå©K èLsKdá uá <êNLSÉÖKë èòKdÄÖLN ÜLáÖ´K }ìdtR ï{ ugëSÖK óÖK ït¸ÖKë

- B - òLN ïZîRKdSgßK zbçÖKóÖs èôd¥¥áÖK Ñë¥k] ê¥¥îâLÉáõ à¥¥î¸]R

<LîZëÖëäÉSÖKë ÜÖtÖKë <ïäçáÖK PìdbSÖK

ÑkKëSáÖK ÜîÖtSÖKë

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòdZ´K

- GAdîwë êîÖëbÖK QLáqäáÖKë <êîÖLátÖK QLNLÄäÖKë ÑLátÖKë ÑátÖK MLNdô uá àëLtSÖLN <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:êîáîÖtSÖK QL¸gùáÖKë <MLO˛ÖK QLáqäáë êîüL¸äÖK QLáqäáÖK Lçäám àáë êîáëÉ]ÖK

(ô)QLNL˛ÖK Láîg ßë <òL¸äÖK ÑZô àá PìdbSÖK èbLsõë PìdbSÖKë ÜîÖtSÖÖ QLgLîg cî|äRë vëk

~Lîg ï{ èbëZëáÖK QLZLîS]ßK êîOÖSÖ êáe®ÖK QKdLçáÖK àçNL¸Éõ ÑZô àá <ÑátÖK ~ëg óÖõ QKbüLtÖKë

=}üLqëÖK óÖs àçÖëk] jd{ àî¸]SÖ Lî`ëR <dîxSá íbLkS�K ¥ ïsLáSZK

(M)=ïáîÖtSÖK ÜLqäÖK àám ïágdÖK dîw ÜîÖtSÖK jd{ ï{ Å]ÖLN òL¸äÖKë QLîS|ÖÖ zKdSsßK

(Y)ï{ PìdbSÖK [áKdNë ïäçáÖK PìdbSÖK d¸îSN êÖkSáÖK QLáëÖtáÖLN QLîS|ÖKë òL¸äÖK bìëeR

=Lçäá LåbKbáSgK àÉáì ïSÖK u{LäáÖLNë <ÑkKëSáÖK ÜîÖtSÖK [áKdN àám <LîZëÖëäÉSÖKë ÜÖtÖK àKbîá

-35- 96-27299

(b)zdLtáÖLN àåbìëeR êîxN <ÑátÖK às Q®oLtÖK òL¸äÖÖ êîOìdbRë êîáîÖtR [áKdN ÜîákR

àçRKdLçá êîáäRë <àçNL¸]Ö àçÖás ÇÖc àám àáë <àçáKb`SgK jd{ ugëRë eetR ïSÖK èbìbZÖK QKdLçáÖKë

=uìdL˛áÖK ÜîqäR àKbîá ï{

(å)PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK óÖs òL¸äÖKë QLîS|ÖK Ñëk] jd{ èbLìeë <ïäÄSÖKë ïäçáÖK PìdbSÖK uìëäR

QLáëÖtáÖK LîZëÖëäÉRë <àîî†îOÖK LîZëÖëäÉSÖKë ÜÖtÖKë <êgbäçÖKë <QLîmLìdÖKë <ÜëÖtÖK ÑWá QßLZá ï{ ïäçáÖK

=QßLZáÖK ãcå ï{ àådKdáSgK jd{ às ®m{ <ídKb´K PìdbSÖK ÇÖcÉë <êtî{dÖK LîZëÖëäÉSÖKë

(ë)bLid´K [áKdN ï{ë êîsKdeÖKë êîüKcxÖK Uë]OÖK àKbîá ï{ èôdáÖK éìbùR ícÖK dëbÖK eìetR

=ÜîÖtSÖKë

(e)<ÜsKb ïOìdbR _Läá ê†îçR óÖsë <êîáîÖtSÖK bKëáÖKë êîgKdbÖK [åLäáÖK }îîÉR óÖs uîZ˛SÖK

òL¸äÖKë ÑLZdÖÖ ^îSR ïSÖK êîäçáÖK QKdLî`ÖK êÖ¸Ög ÑáLÉ ï{ PìdbSÖLN lëçäÖÖ êîNLZìõ QKòKdZõ cL`RKë

ÜëÖtÖK ïgdbáÖ QLkk`SÖK èbbtSá êîgKdb QKdëb ê†îçR ÇÖc àám àáë <êìbîÖÄR dîw êî|îqë èLî]

=èôdáÖK èLî]Ö LîZëÖëäÉSÖKë ÜÖtÖK êîáåöN Üçîsë òLÉcõ êîxN QLîmLìdÖKë

(\)èôdáÖÖ ^S|R êîNLZìõ dîNKbR cL`RKë ê†îçRë êîáîÖtR bKëá UKb]SgKë êîgKdb [åLäá umë

Lçî{ LçÖîWáR àëÉì ïSÖK QßLZáÖK Láîg ßë <êîáÖtÖKë êîäÄSÖK QßLZáÖK ï{ êÉdL˛áÖKë Ñë`bÖK jd{ àá Kbìeá

=Lk¨Lâ ëô Láëbtá

(n)=àçáSÖK [áKdN ÑÉ ï{ êÉdL˛áÖK óÖs èôdáÖK uZ˛R [áKdNë QLgLîg vëk

(í)ïsKdeÖK bLid´K ÑLZá ï{ë êìdKbßKë êîäÄSÖK QßLZáÖK ï{ PìdbSÖK jd{ àá bìeáÖK ê]LRõ

àëä|ÖKë êìdLZSÖK ÑLás©Kë êsLäkÖKë ÇLág©K bîkë êsKdeÖK QßLZá ï{ Q®áLtÖK ÜLáô Åìë¸SÖK ÑLZáë

às Lkëk`ë <êìbLkS¨ßK QKdKdÄÖK cL`RK ï{ òL¸äÖK ÇKdSiKë Ñ`bÖK bîÖëR jd{ èbLìeÖ Lî`ëR <zd]ÖKë

Åìë¸SÖKë YLSâßK ï{ LçSáåL¸á Ñ®` àáë <êîOt˛ÖK bsKëÄÖK ñëS¸á óÖs êÖáLtÖK êîüL¸äÖK QLáqäáÖK Åìdo

=LîZëÖëäÉSÖKë ÜÖtÖKë êìdLZSÖK ÑLás©Kë

(Ç)òL¸äÖÖ <êáü®áÖK QLìëS¸áÖK ÑÉ óÖs <êîsëäÖK ïtî{d PìdbRë ÜîÖtR óÖs Ñëk]ÖK àLám

QL†Z®ÖKë <Lsdi QKdZLçáÖKë <QL¨ëtáÖKë <®îÖ¨ ßõ éäá àÖ4k]ì ÜÖ ëô ÜÖtÖK àÖ4k]ì ÜÖ ïRKëÖÖK QLxÖLOÖK

.àçáLáô ÑátÖK jd{ àá bìeá ^S{ êîxN <QKbd˛áÖKë

-36- 96-27299
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- C - òLN ïZîRKdSgßK zbçÖKóÖs àîáüL	 dîw PìdbRë ÜîÖtR bLZìõ

eîîáSÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- GB:êîáìbLÉ©Kë êîáîÖtSÖK QL¸gùáÖK àá LåKëgë êîáîÖtSÖK QLoÖ¸ÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)àá êîÖL` ˝ìdbR QLäîtá ê†îçRë êîgdbá PSÉë êîgKdb [åLäá vëkë QLîkëR umë

<àîáÖtáÖK PìdbR ÇÖc àám àáë <ÜîÖtSÖK QLìëS¸á uîáZ óÖs <êî¸äZÖK êìëçÖK óÖK èbäS¸áÖK êîoáäÖK PÖKëÄÖK

=àìbÖKëÖK QLoNKdë <êáLtÖK QLoÖ¸ÖKë <àëgdbáÖKë <àëdiLäÖK Üåë - êîätáÖK QL†îçÖK uîáZ uá dëL˛SÖLN ÇÖcë

(M)èôdáÖK êáåL¸áë dëbë eÉdáN ïsëÖK ïÉcR àîNdáÖKë àîgdbáÖÖ êîOìdbR bKëáë [áKdN bKbsõ

èKëL¸áÖK uîZ˛R <~Lî¸ÖK Kcå ï{ë =uáSZáÖKë <ã®sô AH èdÄ|ÖK ï{ Lç|ìdtR bdë LáÉ èdg©K ï{ ÑZdÖKë

<KbsLk{ êgKdbÖK ÑO	 Lá ñëS¸á àá àîäOÖKë QLäOÖK àîN QLîÖëù¸áÖK doL˛Rë ÑbLOSáÖK ÜKdS]ßKë àëLtSÖKë

êìLätÖÖ êáe®ÖK QKdLçáÖK óÖs Ñëk]ÖK àîäOÖÖ Ñ|ÉR êîáîÖtR êîOìdbR YcLáâ umë óÖs jL` éZëN ÑátÖKë

=àîÖLtáÖK êìLsd àsë Üådgô às êîÖëù¸áÖK Ñá]R ï{ êÉdL˛áÖKë êîRKcÖK êîÖeäáÖK ÜçRLZLîS]LN

(Y)àá <ÜîÖtSÖK êîÖás ï{ ÜådëbN ïsëÖK ïÉcR àîNdáÖKë àîgdbáÖÖ êîOìdbR bKëáë [áKdN umë

=àî¸äZÖK àîN ~dKë|ÖK ïsKdì ícÖK ÜîÖtSÖÖ êÖLt|ÖK QLîZîRKdSgßLN ÜåbìëeR ÑZô

(b)àîgdbáÖÖ \LSR ïSÖK jd|ÖK ˝|â QKcLSg©Kë QLgdbáÖÖ \LSR àô àámR QKòKdZõ cL`RK

QLäOÖK McZÖ Lî`ëRë QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs QLáÖtá bëZë êîáåô óÖõ dqäÖLN ÇÖcë ÜåeÉdá ˝|âë ècRLg©Kë

=ÜÖtSÖK ï{ àådKdáSgKë fdKbáÖLN ~L]SÖ®Ö

(å)=PìdbSÖK Kcå uîZ˛Rë <êîáÖ¸ÖK ÑüLgëÖLN QLseLäáÖK Ñ] óÖs PìdbSÖK ÑL`bK

(ë)êîáîÖtSÖK QLgLî¸ÖK umë êîÖás óÖK àÖkì ïü®ÖK òL¸äÖK êO¸â bìeR êîNLZìõ dîNKbR cL`RK

ïSÖK êîáìbLÉ©K êîáÖtÖK rëd|ÖK ï{ë ÜîÖtSÖK QLìëS¸á ÑÉ óÖs QLáÖtáÖK Lkëk`ë .êîáîÖtSÖK QKdKdÄÖK uäkë

=êîZëÖëäÉSÖKë êîáÖtÖK àìbLîáÖK ÇÖc àîN àáë <dëÉcÖK êäáîå T]R àëÉR àô óÖs èbLtÖK TZdb

(e)<ÜîÖtSÖK QLìëS¸á uîáZ óÖs àî¸äZÖK àá ÑÉN êÄÖtSáÖK UL]N©Kë QLgKdbÖK dìëoRë Üsb

ï{ UL]N©Kë QLgKdbÖK ãcå ÅîOoRë <êîáìbLÉ©K QL¸gùáÖK ï{ LîÖtÖK QLgKdbÖK ñëS¸á óÖs Lkëk`ë

ÇÖcÉë <˝ìdbSÖK QLäîtáë <êîgdbáÖK PSÉÖKë <êîtáLZÖK êîgKdbÖK [åLäáÖK Lçäám àáë <êîgKdbÖK [åLäáÖK vëk

=àîáÖtáÖK PìdbR àKbîá ï{
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(\)óÖs àçtîZ˛SÖ òL¸äÖK uîáZ ÜLáô èbLîÄÖK ãcå êgdLáá jd{ë èbLîÄÖK óÖs PìdbSÖK êîáäR

=ïâbáÖK uáSZáÖK ï{ QLxÖLN à]Okì àô btNë ÜÖtÖK àçOÖo òLäVô êìbLî� dKëböN r®omßK

(n)Lkëk`ë <QLxÖÖK êìbbtSÖ PZKëÖK dLOSsßK ïÖëR êáü®á êîá®sõë êî|îÄWR [áKdN umë

dîw LáîÖtR ÑL|o©K òLosõ êîáåöN <àìbÖKëÖK Láîg ßë <dëçáZÖK bKd{ô êîsëSÖ <Ü®s´K nüLgë uá àëLtSÖLN

=àLîS|ÖKë QLîS|ÖK àîN íëL¸SÖLN êîÖüLtÖK QLîÖëù¸áÖK ÜgLÄR êîáåôë <eîîáSÖK óÖs ÜüL�

(í)uîáZ óÖs ÇÖcë <˝äZÖK rëäN ÅÖtSáÖK btOÖK Ñá˛R àL¸â´K ~ëÄ] ÜîÖtSÖ [áKdN umë

ÜëÖtÖK [åLäá ï{ Lkëk` <YdbR àô óÖs ïÖLtÖK ÜîÖtSÖK QL¸gùá uîZ˛SN Láîg ßë <ÜîÖtSÖK QLìëS¸á

èôdáÖK ~ëÄ] êgKdb <LîÖtÖK QLgKdbÖK ñëS¸á óÖsë ïtáLZÖK ñëS¸áÖK óÖs êîgLî¸ÖKë êîsLáSZßKë êîâëâLÄÖK

=èb]SáÖK Üá©K QLî�L|RK ï{ bdR LáÉ àL¸âúÉ

(Ç)ï{ }îÄWSÖK ldStR ïSÖK êîsLáSZßKë êîáîqäSÖKë êîâëâLÄÖK eZKë]ÖK êÖKeõ <òLmS�ßK bäsë

=êîüL¸äÖK ê]kÖK ÑüL¸á àö˛N ïágdÖK ÜîÖtSÖK [áKdN dLoõ ï{ êîNLZâ´Kë êî¸äZÖK ê]kÖK ÑLZá

(Ñ)<êîáîÖtSÖK QL¸gùáÖKë ÜîÖtSÖK ï|qëá uá àëLtSÖLNë àîäOÖKë QLäOÖK ïÖLåô àá ÜsbN <uîZ˛SÖK

óÖs ÜçRbsL¸áë ÜçRLîÖëù¸áN Üçîsë èbLìe êîxN êÖáLÉSá QLáb` bLZìõë ÜçÖ êîáîÖtR [áKdN umë óÖs

ÜKdS]Kë êîk`˛ÖK ëáâ óÖõ êO¸äÖLN LçîÖK dL˛áÖK QLáb`ÖKë ÜîÖtSÖK êîáåô èLsKdá uá <QLîÖëù¸áÖK ãcå Ñá]R

Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K ï˛|Rë éî{ MëwdáÖK dîw Ñá]ÖK íbL|R óÖõ êZL]ÖK èLsKdá ÇÖcÉë <QKcÖK

ï¸äZÖK }ätÖK LçÖîO� àá dåKëqÖKë <ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ Láîg ßë <ï¸äZÖK ÑLkRßK

=ï¸äZÖK òKbSsßKë

(Ü)~dKë|ÖK ïsKdR [áKdN eìetRë umëë <LçîÖK ÑëkëÖK Ñç¸ì êîmLìdë êî]ìëdR Å{Kdá àîáöR

<êîÖå©K båLtáÖKë ˝ìdbSÖK båLtá uîáZ ï{ <dLás©K ÑÉ àá <òL¸äÖKë QLîS|ÖK Lçäá bî|R ïÉÖ àî¸äZÖK àîN

èdKb´Kë PìdbSÖKë zKdi´K Lçäám àáë <êîâbOÖKë êîmLìdÖK êo˛â©K QßLZá ÑÉ ï{ èôdáÖLN lëçäÖK Üsbë

=ïÖëbÖKë ïáîÖ�´Kë ïäoëÖK bîtkÖK àá ÑÉ óÖs êÉdL˛á LçS|kN ÇÖcÉë <êmLìdÖK àKbîá ï{

(à)rLORK uîZ˛Rë =ÜîÖtSÖK ï{ <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK óÖõ QLîáSäáÖK <QLîS|ÖKë òL¸äÖK Å]N zKdSsßK

êogKëN <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖK QL{LÄVë QLtÖoRë QLZLîS]ß PîZS¸ì QL{LÄWÖK bbtSá ïáîÖtR [çâ

˝ìdbR QLäîtá ê†îçRë êáü®á êîgKdb [åLäáë êîáîÖtR [áKdN umë ÑîOg ï{ bëçZ ÑcN LçäîN àá dëáô

àîîÖk©K àLÉ¸ÖK óÖK QLîáSäáÖK òL¸äÖK êÉdL˛á êÖL|É êogKëNë =àîîÖk©K àLÉ¸ÖK QLxÖN <àLÉá´K db� <êáü®á

=QLîÖátÖK ãcå ï{

(f)Låù®ìõë <àîîÖk©K àL¥¥É¸ÖK àá òL¸äÖÖ ê¥¥î{LÄWÖKë êî]ëdÖKë êîä|ÖK ê¥¥o˛â©LN zKdSsßK

=dLOSsK àá éÄ]S¸R Lá
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- C - òLN ïZîRKdSgßK zbçÖKóÖs àîáüL	 dîw PìdbRë ÜîÖtR bLZìõ

eîîáSÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- GB:êîáìbLÉ©Kë êîáîÖtSÖK QL¸gùáÖK àá LåKëgë êîáîÖtSÖK QLoÖ¸ÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)àá êîÖL` ˝ìdbR QLäîtá ê†îçRë êîgdbá PSÉë êîgKdb [åLäá vëkë QLîkëR umë

<àîáÖtáÖK PìdbR ÇÖc àám àáë <ÜîÖtSÖK QLìëS¸á uîáZ óÖs <êî¸äZÖK êìëçÖK óÖK èbäS¸áÖK êîoáäÖK PÖKëÄÖK

=àìbÖKëÖK QLoNKdë <êáLtÖK QLoÖ¸ÖKë <àëgdbáÖKë <àëdiLäÖK Üåë - êîätáÖK QL†îçÖK uîáZ uá dëL˛SÖLN ÇÖcë

(M)èôdáÖK êáåL¸áë dëbë eÉdáN ïsëÖK ïÉcR àîNdáÖKë àîgdbáÖÖ êîOìdbR bKëáë [áKdN bKbsõ

èKëL¸áÖK uîZ˛R <~Lî¸ÖK Kcå ï{ë =uáSZáÖKë <ã®sô AH èdÄ|ÖK ï{ Lç|ìdtR bdë LáÉ èdg©K ï{ ÑZdÖKë

<KbsLk{ êgKdbÖK ÑO	 Lá ñëS¸á àá àîäOÖKë QLäOÖK àîN QLîÖëù¸áÖK doL˛Rë ÑbLOSáÖK ÜKdS]ßKë àëLtSÖKë

êìLätÖÖ êáe®ÖK QKdLçáÖK óÖs Ñëk]ÖK àîäOÖÖ Ñ|ÉR êîáîÖtR êîOìdbR YcLáâ umë óÖs jL` éZëN ÑátÖKë

=àîÖLtáÖK êìLsd àsë Üådgô às êîÖëù¸áÖK Ñá]R ï{ êÉdL˛áÖKë êîRKcÖK êîÖeäáÖK ÜçRLZLîS]LN

(Y)àá <ÜîÖtSÖK êîÖás ï{ ÜådëbN ïsëÖK ïÉcR àîNdáÖKë àîgdbáÖÖ êîOìdbR bKëáë [áKdN umë

=àî¸äZÖK àîN ~dKë|ÖK ïsKdì ícÖK ÜîÖtSÖÖ êÖLt|ÖK QLîZîRKdSgßLN ÜåbìëeR ÑZô

(b)àîgdbáÖÖ \LSR ïSÖK jd|ÖK ˝|â QKcLSg©Kë QLgdbáÖÖ \LSR àô àámR QKòKdZõ cL`RK

QLäOÖK McZÖ Lî`ëRë QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs QLáÖtá bëZë êîáåô óÖõ dqäÖLN ÇÖcë ÜåeÉdá ˝|âë ècRLg©Kë

=ÜÖtSÖK ï{ àådKdáSgKë fdKbáÖLN ~L]SÖ®Ö

(å)=PìdbSÖK Kcå uîZ˛Rë <êîáÖ¸ÖK ÑüLgëÖLN QLseLäáÖK Ñ] óÖs PìdbSÖK ÑL`bK

(ë)êîáîÖtSÖK QLgLî¸ÖK umë êîÖás óÖK àÖkì ïü®ÖK òL¸äÖK êO¸â bìeR êîNLZìõ dîNKbR cL`RK

ïSÖK êîáìbLÉ©K êîáÖtÖK rëd|ÖK ï{ë ÜîÖtSÖK QLìëS¸á ÑÉ óÖs QLáÖtáÖK Lkëk`ë .êîáîÖtSÖK QKdKdÄÖK uäkë

=êîZëÖëäÉSÖKë êîáÖtÖK àìbLîáÖK ÇÖc àîN àáë <dëÉcÖK êäáîå T]R àëÉR àô óÖs èbLtÖK TZdb

(e)<ÜîÖtSÖK QLìëS¸á uîáZ óÖs àî¸äZÖK àá ÑÉN êÄÖtSáÖK UL]N©Kë QLgKdbÖK dìëoRë Üsb

ï{ UL]N©Kë QLgKdbÖK ãcå ÅîOoRë <êîáìbLÉ©K QL¸gùáÖK ï{ LîÖtÖK QLgKdbÖK ñëS¸á óÖs Lkëk`ë

ÇÖcÉë <˝ìdbSÖK QLäîtáë <êîgdbáÖK PSÉÖKë <êîtáLZÖK êîgKdbÖK [åLäáÖK Lçäám àáë <êîgKdbÖK [åLäáÖK vëk

=àîáÖtáÖK PìdbR àKbîá ï{
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(\)óÖs àçtîZ˛SÖ òL¸äÖK uîáZ ÜLáô èbLîÄÖK ãcå êgdLáá jd{ë èbLîÄÖK óÖs PìdbSÖK êîáäR

=ïâbáÖK uáSZáÖK ï{ QLxÖLN à]Okì àô btNë ÜÖtÖK àçOÖo òLäVô êìbLî� dKëböN r®omßK

(n)Lkëk`ë <QLxÖÖK êìbbtSÖ PZKëÖK dLOSsßK ïÖëR êáü®á êîá®sõë êî|îÄWR [áKdN umë

dîw LáîÖtR ÑL|o©K òLosõ êîáåöN <àìbÖKëÖK Láîg ßë <dëçáZÖK bKd{ô êîsëSÖ <Ü®s´K nüLgë uá àëLtSÖLN

=àLîS|ÖKë QLîS|ÖK àîN íëL¸SÖLN êîÖüLtÖK QLîÖëù¸áÖK ÜgLÄR êîáåôë <eîîáSÖK óÖs ÜüL�

(í)uîáZ óÖs ÇÖcë <˝äZÖK rëäN ÅÖtSáÖK btOÖK Ñá˛R àL¸â´K ~ëÄ] ÜîÖtSÖ [áKdN umë

ÜëÖtÖK [åLäá ï{ Lkëk` <YdbR àô óÖs ïÖLtÖK ÜîÖtSÖK QL¸gùá uîZ˛SN Láîg ßë <ÜîÖtSÖK QLìëS¸á

èôdáÖK ~ëÄ] êgKdb <LîÖtÖK QLgKdbÖK ñëS¸á óÖsë ïtáLZÖK ñëS¸áÖK óÖs êîgLî¸ÖKë êîsLáSZßKë êîâëâLÄÖK

=èb]SáÖK Üá©K QLî�L|RK ï{ bdR LáÉ àL¸âúÉ

(Ç)ï{ }îÄWSÖK ldStR ïSÖK êîsLáSZßKë êîáîqäSÖKë êîâëâLÄÖK eZKë]ÖK êÖKeõ <òLmS�ßK bäsë

=êîüL¸äÖK ê]kÖK ÑüL¸á àö˛N ïágdÖK ÜîÖtSÖK [áKdN dLoõ ï{ êîNLZâ´Kë êî¸äZÖK ê]kÖK ÑLZá

(Ñ)<êîáîÖtSÖK QL¸gùáÖKë ÜîÖtSÖK ï|qëá uá àëLtSÖLNë àîäOÖKë QLäOÖK ïÖLåô àá ÜsbN <uîZ˛SÖK

óÖs ÜçRbsL¸áë ÜçRLîÖëù¸áN Üçîsë èbLìe êîxN êÖáLÉSá QLáb` bLZìõë ÜçÖ êîáîÖtR [áKdN umë óÖs

ÜKdS]Kë êîk`˛ÖK ëáâ óÖõ êO¸äÖLN LçîÖK dL˛áÖK QLáb`ÖKë ÜîÖtSÖK êîáåô èLsKdá uá <QLîÖëù¸áÖK ãcå Ñá]R

Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K ï˛|Rë éî{ MëwdáÖK dîw Ñá]ÖK íbL|R óÖõ êZL]ÖK èLsKdá ÇÖcÉë <QKcÖK

ï¸äZÖK }ätÖK LçÖîO� àá dåKëqÖKë <ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ Láîg ßë <ï¸äZÖK ÑLkRßK

=ï¸äZÖK òKbSsßKë

(Ü)~dKë|ÖK ïsKdR [áKdN eìetRë umëë <LçîÖK ÑëkëÖK Ñç¸ì êîmLìdë êî]ìëdR Å{Kdá àîáöR

<êîÖå©K båLtáÖKë ˝ìdbSÖK båLtá uîáZ ï{ <dLás©K ÑÉ àá <òL¸äÖKë QLîS|ÖK Lçäá bî|R ïÉÖ àî¸äZÖK àîN

èdKb´Kë PìdbSÖKë zKdi´K Lçäám àáë <êîâbOÖKë êîmLìdÖK êo˛â©K QßLZá ÑÉ ï{ èôdáÖLN lëçäÖK Üsbë

=ïÖëbÖKë ïáîÖ�´Kë ïäoëÖK bîtkÖK àá ÑÉ óÖs êÉdL˛á LçS|kN ÇÖcÉë <êmLìdÖK àKbîá ï{

(à)rLORK uîZ˛Rë =ÜîÖtSÖK ï{ <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK óÖõ QLîáSäáÖK <QLîS|ÖKë òL¸äÖK Å]N zKdSsßK

êogKëN <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖK QL{LÄVë QLtÖoRë QLZLîS]ß PîZS¸ì QL{LÄWÖK bbtSá ïáîÖtR [çâ

˝ìdbR QLäîtá ê†îçRë êáü®á êîgKdb [åLäáë êîáîÖtR [áKdN umë ÑîOg ï{ bëçZ ÑcN LçäîN àá dëáô

àîîÖk©K àLÉ¸ÖK óÖK QLîáSäáÖK òL¸äÖK êÉdL˛á êÖL|É êogKëNë =àîîÖk©K àLÉ¸ÖK QLxÖN <àLÉá´K db� <êáü®á

=QLîÖátÖK ãcå ï{

(f)Låù®ìõë <àîîÖk©K àL¥¥É¸ÖK àá òL¸äÖÖ ê¥¥î{LÄWÖKë êî]ëdÖKë êîä|ÖK ê¥¥o˛â©LN zKdSsßK

=dLOSsK àá éÄ]S¸R Lá
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(r)=êîáîÖtSÖK QL¸gùáÖK ï{ ïäìbÖKë ï{LÄWÖK rëäSÖKë èKëL¸áÖKë ˝äZÖK rëâ ÜKdS]K àLám

(z)<êáü®áÖK QLáëÖtáÖLN àåbìëeRë àçOìdbSÖë QLsdKeáÖKë QLî|ìdÖK ÜîÖtSÖ [áKdN [ìëdR

<ÇÖc ï{ LáN <Ü®s´K nüLgë Åìdo às ÇÖcÉë <êáü®áë àáWÖK êqåLN dîw QLîZëÖëäÉR ÜKb`SgK êogKëN

=êÖÄäSáÖK êîá®s´K QKb]ëÖKë <êodi©Kë <êîsKc´K [áKdOÖK <®Wá

(j)àçìbÖ êäáLÉÖK QL�LoÖK ÅîÄ]R àá àçäîÉáSÖ <QLî|ìdÖÖ Lkëk`ë <ïágdÖK dîw ÜîÖtSÖK àîáöR

=êîâëâLÄÖK ~ëÄ]ÖKë <êsKdeÖKë <ñdxkÖK uìdL˛áÖKë <ê]kÖLN ÅÖtSì Láî{

(~)<ïáLqäÖK ÜîÖtSÖLN QLNL˛ÖK QLçá©Kë ÑáKë]ÖK QLîS|ÖK ~L]Öõ ldStR ïSÖK eZKë]ÖK ÑÉ êÖKeõ

.èdëdmÖK ësbR LáWî] àçÖ ÜsbÖK QLáb` düLgë ÑL|o©K êìLsd dî{ëR Üsbë

- D - òLN ïZîRKdSgßK zbçÖKQL¥]®k¨Ö ê¥¥î{LÉÖK bdKë¥¥áÖK j¥îk`R

Låcî|äR bkdë êîáîÖtSÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- GC:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)Kcå Ñ`Kb ÑKëá©K jîk`R èbLsõ uá <ïáîÖtSÖK rLoÄÖÖ êîâKeîáÖK ï{ êáe®ÖK bdKëáÖK àîáöR

=òLmS�ßK P¸] <ïgLg©K ÜîÖtSÖÖ ÑKëá©K àá bìeá àîáöSÖ rLoÄÖK

(M)ï{ êîáîÖtSÖK dîNKbSÖKë QL]®k´K cî|äR bkdÖ <êáü®áÖK QLìëS¸áÖK óÖs <êîÖ§ òL˛âõ

bëçZ LådîWR ïSÖK ÑüL¸áÖK êZÖLtáÖ <òLmS�ßK P¸] <êîäÄSÖK èbsL¸áÖÖ [áKdN umëë <êÖkÖK QKc QKdKeëÖK

.bkdÖK

- GDêáLtÖKë êkL`ÖK X]OÖK båLtáë Q•˛äáÖKë QL¸gùáÖK <Láü®á ÇÖc àLÉ LáWî]ë <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë

(ô)Uë]OÖK båLtáë Q•˛äáÖKë QL¸gùáÖK àá êî{Lmõ ÑKëáô b˛] <èdëdmÖK ësbR Lábäs

Üb� óÖs ¥ ÑLZdÖKë àLîS|ÖK ÇÖcÉë <òL¸äÖKë QLîS|ÖK àîÉáSÖ êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK à¥¥¥áë ê¥¥áLtÖK

QLáb` óÖs Ñk]R ïSÖK êîâLÉ¸ÖK QLsëáZáÖK óÖs êkL` ê|kN eîÉdSÖK uá <ÜçáîÖtR ÑLáÉõ àá ¥ èKëL¸áÖK

=êkëÄäá

(M)<ÜëÖtÖKë <QLîmLìdÖK QßLZá ï{ LçN uÖom$ì ïSÖK ÇÖR ÑWá <êkL`ÖK [áKdOÖÖ ÑìëáSÖK àîáöR

.òL¸äÖKë QLîS|ÖK uîáZ ÜLáô jd|ÖK uîgëR êîxN <MëgL]ÖK LîZëÖëäÉRë
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- GEêîüLáâ´K zdLkáÖKë <ïÖëbÖK ÇäOÖK Lçäám àáë <zKdo©K èbbtSáÖK êîüLáâ´K QL¸gùáÖK PâLZ àá

:êîüLäWÖK QL¸gùáÖKë <àëîüLäWÖK àë]âLáÖKë <êîáîÖ ´K

(ô)<PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK àá òL¸äÖKë QLäOÖK QLZLîS]K êîOÖSÖ ÜbÄì ícÖK ÑìëáSÖK èbLìe ï{ dqäÖK

=êîüLáâ´K èbsL¸áÖK [áKdN ï{ êìëÖëô ÇÖc dLOSsLN

(M)jk`áÖK ÑìëáSÖK QLìëS¸á óÖs pL|]ÖK àLámÖ êîÄÖSáÖK QLáëÉ]ÖK uá ÑátÖK ï{ dqäÖK

}îÖ¸SÖK [áKdN ÇÖc ï{ LáN <íbLkS ßK hLtSâßKë ïÖÉîçÖK }îÉSÖK [áKdN ï{ éRbLìe ëô òL¸äÖK ÜîÖtSÖ

.ïÖLáÖK dKdÄSgßK ÅîÄ]Rë

- GFêîNdSÖÖ èb]SáÖK Üá©K êáqäá Láîg ßë <êîÖëbÖK êîáëÉ]ÖK QLáqäáÖKë êîÖëbÖK QLáqäáÖK PâLZ àá

:ïáÖLtÖK bîtkÖK óÖs <ê{LÄWÖKë ÜÖtÖKë

(ô)QL†îçÖK LåbZëR ïSÖK êîáîÖtSÖK QKdiùáÖLN êâLtSgßK uá <ed]áÖK ÜbÄSÖK ÜîîÄR ï{ êáåL¸áÖK

~ëd|ÖK êÖKeõ óÖs êáe®ÖK dîNKbSÖÖ Låcî|äR ï{ ÑátR àô óÖs QLáëÉ]ÖK X]ë <êîÖëbÖKë êîáîÖ ´Kë êîäoëÖK

uîáZ ï{ eLZâ´K QLìëS¸á ï{ë <PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK jd{ ï{ QLäOÖKë àîäOÖK àîNë ÑLZdÖKë òL¸äÖK àîN

=êNLSÉÖKë èòKdÄÖK ÜîÖtR [áKdNë ïüKbSNßK ÜîÖtSÖLN êkL`ÖK [áKdOÖK Láîg ßë <àìbLîáÖK

(M)óÖs LçRdb  eìetSÖ LçáeÖR ïSÖK êîäÄSÖK èbsL¸áÖLN <LçOÖo óÖs òLäN <êîáLäÖK àKbÖOÖK bìëeR

QLìëS¸á ï{ë <Uë]OÖKë PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK QßLZá ï{ ÑLZdÖKë òL¸äÖK àîN èëZ|ÖK bg ï{ ÜbÄSÖK bkd

=êîá©K ë]áë ïgLg©K ÜîÖtSÖK Láîg ßë <àìbLîáÖK uîáZ ï{ eLZâ´K

(Y)=ÜîÖtSÖK ï{ TäOÖKë èôdáÖK Å] óÖK ësbR êîÖëb êÖá] ài

(b).QLäOÖKë òL¸äÖÖ ïgLg©K ÜîÖtSÖÖ LåbdKëá àá èdîOÉ êìë†á êO¸â jîk`R

- E - òLN ïZîRKdSgßK zbçÖKóÖs PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK ï{ Å]ÖK eìetR

òL¸äÖKë QLäOÖÖ dátÖK ñbá

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- GG:êîÖ]áÖK QLtáSZáÖKë ÜîÖtSÖK QL¸gùáë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)òL¸äÖK ML¸SÉK óÖõ êìbùáÖK êîOìdbSÖKë êîáîÖtSÖK [áKdOÖK àá êtgKë êsëáZá d2¸îR àLám

ÑZô àá QLáåL¸áÖK ÜìbÄSÖë àçâKbÖNë àçRLtáSZá ï{ ˇîtÖÖ êáe®ÖK QKdLçáÖKë zdLtáÖÖ <dKdáSgLN <QLäOÖKë

=Lçäá u|äÖK bKbáSgKë àKbÖOÖKë QLtáSZáÖK ãcå
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(r)=êîáîÖtSÖK QL¸gùáÖK ï{ ïäìbÖKë ï{LÄWÖK rëäSÖKë èKëL¸áÖKë ˝äZÖK rëâ ÜKdS]K àLám

(z)<êáü®áÖK QLáëÖtáÖLN àåbìëeRë àçOìdbSÖë QLsdKeáÖKë QLî|ìdÖK ÜîÖtSÖ [áKdN [ìëdR

<ÇÖc ï{ LáN <Ü®s´K nüLgë Åìdo às ÇÖcÉë <êáü®áë àáWÖK êqåLN dîw QLîZëÖëäÉR ÜKb`SgK êogKëN

=êÖÄäSáÖK êîá®s´K QKb]ëÖKë <êodi©Kë <êîsKc´K [áKdOÖK <®Wá

(j)àçìbÖ êäáLÉÖK QL�LoÖK ÅîÄ]R àá àçäîÉáSÖ <QLî|ìdÖÖ Lkëk`ë <ïágdÖK dîw ÜîÖtSÖK àîáöR

=êîâëâLÄÖK ~ëÄ]ÖKë <êsKdeÖKë <ñdxkÖK uìdL˛áÖKë <ê]kÖLN ÅÖtSì Láî{

(~)<ïáLqäÖK ÜîÖtSÖLN QLNL˛ÖK QLçá©Kë ÑáKë]ÖK QLîS|ÖK ~L]Öõ ldStR ïSÖK eZKë]ÖK ÑÉ êÖKeõ

.èdëdmÖK ësbR LáWî] àçÖ ÜsbÖK QLáb` düLgë ÑL|o©K êìLsd dî{ëR Üsbë

- D - òLN ïZîRKdSgßK zbçÖKQL¥]®k¨Ö ê¥¥î{LÉÖK bdKë¥¥áÖK j¥îk`R

Låcî|äR bkdë êîáîÖtSÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- GC:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)Kcå Ñ`Kb ÑKëá©K jîk`R èbLsõ uá <ïáîÖtSÖK rLoÄÖÖ êîâKeîáÖK ï{ êáe®ÖK bdKëáÖK àîáöR

=òLmS�ßK P¸] <ïgLg©K ÜîÖtSÖÖ ÑKëá©K àá bìeá àîáöSÖ rLoÄÖK

(M)ï{ êîáîÖtSÖK dîNKbSÖKë QL]®k´K cî|äR bkdÖ <êáü®áÖK QLìëS¸áÖK óÖs <êîÖ§ òL˛âõ

bëçZ LådîWR ïSÖK ÑüL¸áÖK êZÖLtáÖ <òLmS�ßK P¸] <êîäÄSÖK èbsL¸áÖÖ [áKdN umëë <êÖkÖK QKc QKdKeëÖK

.bkdÖK

- GDêáLtÖKë êkL`ÖK X]OÖK båLtáë Q•˛äáÖKë QL¸gùáÖK <Láü®á ÇÖc àLÉ LáWî]ë <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë

(ô)Uë]OÖK båLtáë Q•˛äáÖKë QL¸gùáÖK àá êî{Lmõ ÑKëáô b˛] <èdëdmÖK ësbR Lábäs

Üb� óÖs ¥ ÑLZdÖKë àLîS|ÖK ÇÖcÉë <òL¸äÖKë QLîS|ÖK àîÉáSÖ êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK à¥¥¥áë ê¥¥áLtÖK

QLáb` óÖs Ñk]R ïSÖK êîâLÉ¸ÖK QLsëáZáÖK óÖs êkL` ê|kN eîÉdSÖK uá <ÜçáîÖtR ÑLáÉõ àá ¥ èKëL¸áÖK

=êkëÄäá

(M)<ÜëÖtÖKë <QLîmLìdÖK QßLZá ï{ LçN uÖom$ì ïSÖK ÇÖR ÑWá <êkL`ÖK [áKdOÖÖ ÑìëáSÖK àîáöR

.òL¸äÖKë QLîS|ÖK uîáZ ÜLáô jd|ÖK uîgëR êîxN <MëgL]ÖK LîZëÖëäÉRë

-39- 96-27299

- GEêîüLáâ´K zdLkáÖKë <ïÖëbÖK ÇäOÖK Lçäám àáë <zKdo©K èbbtSáÖK êîüLáâ´K QL¸gùáÖK PâLZ àá

:êîüLäWÖK QL¸gùáÖKë <àëîüLäWÖK àë]âLáÖKë <êîáîÖ ´K

(ô)<PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK àá òL¸äÖKë QLäOÖK QLZLîS]K êîOÖSÖ ÜbÄì ícÖK ÑìëáSÖK èbLìe ï{ dqäÖK

=êîüLáâ´K èbsL¸áÖK [áKdN ï{ êìëÖëô ÇÖc dLOSsLN

(M)jk`áÖK ÑìëáSÖK QLìëS¸á óÖs pL|]ÖK àLámÖ êîÄÖSáÖK QLáëÉ]ÖK uá ÑátÖK ï{ dqäÖK

}îÖ¸SÖK [áKdN ÇÖc ï{ LáN <íbLkS ßK hLtSâßKë ïÖÉîçÖK }îÉSÖK [áKdN ï{ éRbLìe ëô òL¸äÖK ÜîÖtSÖ

.ïÖLáÖK dKdÄSgßK ÅîÄ]Rë

- GFêîNdSÖÖ èb]SáÖK Üá©K êáqäá Láîg ßë <êîÖëbÖK êîáëÉ]ÖK QLáqäáÖKë êîÖëbÖK QLáqäáÖK PâLZ àá

:ïáÖLtÖK bîtkÖK óÖs <ê{LÄWÖKë ÜÖtÖKë

(ô)QL†îçÖK LåbZëR ïSÖK êîáîÖtSÖK QKdiùáÖLN êâLtSgßK uá <ed]áÖK ÜbÄSÖK ÜîîÄR ï{ êáåL¸áÖK

~ëd|ÖK êÖKeõ óÖs êáe®ÖK dîNKbSÖÖ Låcî|äR ï{ ÑátR àô óÖs QLáëÉ]ÖK X]ë <êîÖëbÖKë êîáîÖ ´Kë êîäoëÖK

uîáZ ï{ eLZâ´K QLìëS¸á ï{ë <PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK jd{ ï{ QLäOÖKë àîäOÖK àîNë ÑLZdÖKë òL¸äÖK àîN

=êNLSÉÖKë èòKdÄÖK ÜîÖtR [áKdNë ïüKbSNßK ÜîÖtSÖLN êkL`ÖK [áKdOÖK Láîg ßë <àìbLîáÖK

(M)óÖs LçRdb  eìetSÖ LçáeÖR ïSÖK êîäÄSÖK èbsL¸áÖLN <LçOÖo óÖs òLäN <êîáLäÖK àKbÖOÖK bìëeR

QLìëS¸á ï{ë <Uë]OÖKë PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK QßLZá ï{ ÑLZdÖKë òL¸äÖK àîN èëZ|ÖK bg ï{ ÜbÄSÖK bkd

=êîá©K ë]áë ïgLg©K ÜîÖtSÖK Láîg ßë <àìbLîáÖK uîáZ ï{ eLZâ´K

(Y)=ÜîÖtSÖK ï{ TäOÖKë èôdáÖK Å] óÖK ësbR êîÖëb êÖá] ài

(b).QLäOÖKë òL¸äÖÖ ïgLg©K ÜîÖtSÖÖ LåbdKëá àá èdîOÉ êìë†á êO¸â jîk`R

- E - òLN ïZîRKdSgßK zbçÖKóÖs PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK ï{ Å]ÖK eìetR

òL¸äÖKë QLäOÖÖ dátÖK ñbá

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- GG:êîÖ]áÖK QLtáSZáÖKë ÜîÖtSÖK QL¸gùáë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)òL¸äÖK ML¸SÉK óÖõ êìbùáÖK êîOìdbSÖKë êîáîÖtSÖK [áKdOÖK àá êtgKë êsëáZá d2¸îR àLám

ÑZô àá QLáåL¸áÖK ÜìbÄSÖë àçâKbÖNë àçRLtáSZá ï{ ˇîtÖÖ êáe®ÖK QKdLçáÖKë zdLtáÖÖ <dKdáSgLN <QLäOÖKë

=Lçäá u|äÖK bKbáSgKë àKbÖOÖKë QLtáSZáÖK ãcå

-40- 96-27299
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(M)=êgKdbÖK êÖkKëá àá QLçá©K à4ÉáR ïSÖK QLáb`ÖK düLgë êÖë|oÖK êìLsd QLáb` èbâL¸á

(Y)àëÉì dátÖK ñbá óÖs ÜÖtSÖK ÑZô àá PìdbSÖK èbLsõë PìdbSÖKë ÜîÖtSÖÖ êâdá [áKdN bLZìõ

.àçRLî] Ñ]Kdá uîáZ ï{ êo˛â©K àîN òL¸äÖK ÑÄäR Ñ4ç¸R àô Lçâöi àá

*ê]kÖKë èôdáÖK - ÜîZ

- GHdáô Å]ÖK KcçN uSáSÖKë .êîÖÄtÖKë êîâbOÖK ê]kÖK àá êäÉááÖK QLìëS¸áÖK óÖsöN uSáSÖK èôdáÖK Å] àá

êÖL] ïå ê]kÖKë .êkL`ÖKë êáLtÖK èLî]ÖK QßLZá uîáZ ï{ êáåL¸áÖK óÖs LçRdb�ë LçåL{dë LçRLî]Ö Üeß

LçSá®g Ñá˛R èôdáÖK ê]kë .ê�Ls´K ëô ldáÖK ÜKbtâK bdZá T¸îÖë <êÖáLÉ êîsLáSZKë êîÖÄsë êîâbN êá®g

LçäìëÉSN ÇÖcÉë <LçRLî]Ö íbLkS�ßKë ïgLî¸ÖKë ïsLáSZßK ~Lî¸ÖLN bb]SR ïåë <LîâbNë LîsLáSZKë Lî|oLs

ÑZdÖK àîN èKëL¸áÖK ÜKbtâKë .òL¸äÖK êîOÖLxÖ àKd{ëSì ß êá®¸ÖKë ê]kÖK àú{ <ÇÖc uáë .jL`ÖK ïZëÖëîOÖK

ê]kÖK àá êäÉááÖK QLìëS¸áÖK óÖsô èôdáÖK vëÖN ÜLáô ï¸îüdÖK ÅüLtÖK ëå àç¸|âô òL¸äÖK àîN Láî{ë èôdáÖKë

ï{ <òL¸äÖK Qbbi b�ë .êî�dtÖKë êîÖk©K QLsLáZÖKë êîsLáSZßK QLÄOoÖKë êî{KdxZÖK ÅoLäáÖK }ÖS`á ï{

ÜÖ¸ÖKë êîáäSÖKë <êìdg©K QLîÖëù¸áÖK ï{ êÉdL˛áÖK ÇÖc ï{ LáN <èKëL¸áÖK àô óÖs <êîÖëbÖKë êîäoëÖK Ñ{L]áÖK

.LçRLî] èdëb ÑKëo ê]kÖK àá ÑWá©K dbÄÖLN èôdáÖK uSáSÖ êáeß nëdi ïå

- HIQLáb`ÖK ÇÖc ï{ LáN <êîgLg©K êî]kÖK bdKëáÖK óÖs èôdáÖK Ñëk] êîâLÉáõ QëL|SRë }ÖS`Rë

<ÜbÖK dÄ{ë <ê¥¥¥¥ìcxSÖK òëgë <LçSZÖLtáë ÑL|o©K lKdáô àá êìL�ëÖLN ÅÖtSì Láî{ ÇÖcë <êîÖë©K êî]kÖK

<íëüdÖK àdbÖKë <èdL]ÖK ÅoLäáÖK lKdáô àá Lådîwë Lìd®áÖKë <ñëbtÖLN ÑÄSäR ïSÖK lKdá©Kë <ÑLçg´K lKdáôë

pL|]ÖKë LåeìetRë èôdáÖK ê]k êìLá]Ö ê]LSáÖK jd|ÖK Lmìô QëL|SRë }ÖS`Rë .lKdá©K àá ÇÖc dîwë

.jL` éZëN ÅÖÄÖÖ Kdbká êüdLoÖK bîÖëSÖK QLáb` ÜKbtâK bt$ì <êîáLäÖK àKbÖOÖK àá dîWÉ ï{ë .LçîÖs

~dKë|ÖK ïsKdR ßë <àî¸äZÖÖ ê¥¥tüL˛ÖK êîoáäÖK dëkÖK Ü¥¥ìbR Lá KdîWÉ êî]kÖK [¥¥áKdOÖKë QLgLî¸ÖKë

dLÄS{K ÑáLÉÖLN LçâLO¸] ï{ c`öR ß b�ë <òL¸äÖK àîN Láî{ QL{®S`ßK àá Lådîwë êìbLkS�ßK - êîsLáSZßK

˝äZÖK rëâ óÖs ÜüLÄÖK eLî]âßLN Lmìô èôdáÖK ê]k dVöSRë .LçS]kN ÅÖtSì Láî{ ïRKcÖK Ñ®ÄSgßK óÖõ èôdáÖK

.èôdáÖÖ êOgLäáë êî{LÉ êîOo QLáb` dî{ëR ÜbtNë <ï]kÖK ÜLqäÖK ï{

- H@lL|`âK íbùì <Këáâ àKbÖOÖK Ñ�ô ï{ j`ô éZë óÖsë <êîáLäÖK àKbÖOÖK Láîgßë <àKbÖOÖK àá dîWÉ ï{ë

ê{LmßLNë .êáLtÖK ê]kÖK Üqâ dëåbR óÖK <ïÖÉîçÖK }îÉSÖK QßL]ÖK ltN ï{ë <êáLtÖK ê]kÖK óÖs ~L|â´K

êìLsd óÖs dëçáZÖK Ñëk]Ö êáü®á QLâLám dî{ëR àëb <êî]kÖK êìLsdÖK Üqâ êk`k` íbùR <ÇÖc óÖK

d¥¥VùR ß ê¥¥ÖL]ÖK ãcåë .d¥OÉô ê¥¥ZdbN ê¥î]kÖK êìLsdÖK d{KëR ñbá ÑîÖÄR óÖK <Lç|îÖLÉR Ñá]R àÉáì êî]k

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

*ï{ p|]SÖK Üç|$ì àô PZìë .òeZÖK Kcå óÖs ÜLs p|]R às ïÖëgdÖK ïgdÉÖK Mdsô

dOáSOg/ÑëÖìô @C Üëì <êî¸îüdÖK êäZÖÖ êtNKdÖK ê¸ÖZÖK ï{ ïÖëgdÖK ïgdÉÖK ÑWáá éN óÖbô ícÖK àLîOÖK òëm

.(@@ èdÄ|ÖK <dìdÄSÖK Kcå àá ˝áL`ÖK Ñk|ÖK dqâK) @HHD

-41- 96-27299

ÅRLs óÖs êOgLäSá dîw QLîÖëù¸áN Lmìô ïÄÖR Lçâõ ÑN <òL¸äÖKë QLäOÖK ê]k óÖs èdiLOá èdëkN P¸]{

àáë =ïÖ]áÖK uáSZáÖK ï{ë èdg©K ï{ Lådëb ÇÖc ï{ LáN <èbbtSáÖK LådKëböN LOÖLw zdSt$ì ß ïSÖK <èôdáÖK

.Üe®ÖK íbLkS�ßKë ï¸|äÖKë ïsLáSZßK ÜsbÖK óÄÖSR ß Lçâú{ <Läå

- HAèKëL¸áÖK Üb� óÖs LçRLî] èdëb ÑKëo ê]kÖK QLìëS¸á óÖsöN uSáSÖK ï{ èôdáÖK Å] êÖL|É àá bN ßë

LçN dáR èôdáÖK TâLÉ àõë <ÑLZdÖK LçN dVöSì ïSÖK LçRKc êî]kÖK rLmë©K àá dîWÉN òL¸äÖK dVöSRë .ÑZdÖK uá

êîOÖ¸ÖK }�KëáÖKë <}äs àá éä{bLkì Láë <òL¸äÖK àîN êìbLkS�ßK êîtOSÖKë dÄ|ÖK rëî˛{ .ê|ÖS`á èdëkN

àá òL¸äÖK àá dîWÉ éN uSáSì Lá êìbëb]áë <eîîáSÖK ÑLÉiô àá ãdîwë ídkätÖK eîîáSÖKë QLäOÖKë òL¸äÖK àá

ÅüLÄ]ÖK àá ïå <dKdÄÖK uäk êîÖás ï{ dîVöSÖK óÖõ dLÄS{ßKë <êîNLZâßKë êî¸äZÖK àçRLî] óÖs àLoÖg

reë$ì éâëÉë <òKcxÖK óÖõ QLäOÖKë òL¸äÖK dLÄS{L{ .èôdáÖK ê]k óÖs L¸ÉLtá KdVô ÇdSR ïSÖK êîsLáSZßK

zdkÖK Å{Kdáë êâëáöáÖK ãLîáÖK óÖõ àçÖëkë êîâLÉáõ êìL|É Übsë <êî˛îtáÖK èdg©K ï{ êÖbLs dîw èdëkN

ïÄÖR <àLÉg´K rLmëô dëk�ë <èdîÄ|ÖK êìdm]ÖKë êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ Láîg ßë <bë�ëÖK QKbKbáõë ï]kÖK

Üeß dáô ê]kÖK êá®gë .àçS]k óÖs LîOÖg KdîVöR ÇdSRë àådgôë òL¸äÖK ÑåLÉ óÖs èbüKe òLOsöN LçtîáZ

óÖsë <àçS]k PâKëZ uîáZ óÖs èdoî¸ÖK ï{ òL¸äÖK uîáZ Å] àô LáÉ <êîmdáë êZSäá èLî]N èôdáÖK uSáSÖ

.àçäîÉáR ï{ ïgLgô dáô ëå <àçSNëk` j`©K

- HBêìcxSÖK óÖs Ñëk]ÖK ï{ <dëÉcÖK òLäN©K Ñîm|R às ö˛äì Lá KdîWÉ ícÖK <QLäOÖK bm eîîáSÖKë

rLmë©K àô LáÉ .ÑOÄS¸áÖK ï{ë dmL]ÖK ï{ àçSá®gë àçS]k do`ÖÖ ldt$ì êî]kÖK êìLsdÖK QLáb`ë

QLîÖás ÑWá èdLmÖK QLgdLááÖÖ àçm3dt$Rë <dÉOá T�ë ï{ èbßëÖKë Ñá]ÖKë YKëeÖK óÖs QLîS|ÖK dOZR ïSÖK

QLáb`ÖK óÖs Ñëk]ÖK óÖõ àçwëÖN uá QLÄåKdáÖK YLS]Rë .êáî¸Z êî]k doL`á ÑÉ˛R <ULâ´K àLS`

èdë˛áÖK óÖs QLÄåKdáÖK Ñëk]ë .Üs©K PÖLxÖK ï{ LçîÖs àÖk]ì ß àÉ àõë <êáe®ÖK êìëcxSÖKë êî]kÖK

Lá KdîWÉë <LáLáR Láëbtá ëô KdkL� ÑKeì ß êîNLZâ´Kë êî¸äZÖK ê]kÖLN ÅÖtSì Láî{ QLáb`ÖKë QLáëÖtáÖKë

dWÉô QLÄåKdáÖKë .èdîäS¸áÖK êÄ{KëáÖKë ÜKdS]ßKë êìd¸ÖKë êîkëk`ÖK ï{ QLNL˛ÖK Å] dLOSsßK ï{ c`ùì ß

QL�®tÖK P�KëtÖë òLxOÖKë }ätÖKë ï¸äZÖK òKcì¨Ö àîÄåKdáÖK bßë©K àá <Lî¸|âë LîsLáSZKë LîZëÖëîN <LmdtR

QLáëÖtáÖK ÜKbtâK uá <èdÉOáÖK êî¸äZÖK MdLZSÖK óÖõ ãLZRßKë .LçâKë© êÄNL¸ÖKë êîá]áÖK dîw êî¸äZÖK

jÄâ fëdî|N êNLk´K do` àáë <êìLxÖÖ dÉOáÖKë éî{ MëwdáÖK dîw Ñá]ÖK do` àá bìeì <QLáb`ÖKë

lLçZ´K QLîÖás do` ÇÖcÉë <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K àá ãdîwë êìd˛OÖK êsLäáÖK

ïsLáSZßKë íbLkS�ßKë ïáîÖtSÖK umëÖK ï{ QLäî¸]R UKb]õ ~ëtì dÉOáÖK Ñá]ÖK ÑKeì ßë .àëáöáÖK dîw

Kb]ì àô àÉáì QLNL˛ÖÖ èdÉOáÖK êáëá©Kë dÉOáÖK YKëeÖK àú{ <êáLs èdëkNë .ÜÖLtÖK òL]âô uîáZ ï{ èôdáÖÖ

èLî]ë àçRLî] óÖs ÑZ©K Ñìëo L¸ÉLtá KdVô LÉdSì àô ^ZdáÖK àáë <ÑátÖKë ÜîÖtSÖK jd{ àá èdîOÉ êZdbN

ï{ èôdáÖK uá êîÖëù¸áÖK ÜL¸S�Kë dîkáÖK dìdÄR ï{ èôdáÖK Å] ÜKdS]K àLO˛ÖK ÜÖtSì ß Lá KdîWÉë .àçÖL|oô

.MLZâ´Kë êî¸äZÖK èLî]ÖK dëáô

- HCeLçZÖLN êÄÖtSáÖK dëá©K uîáZ ï{ LîsLáSZKë LîÖÄsë LîâbN êÖáLÉ êá®g êÖL] ïå êîNLZâ´K ê]kÖKë

èdb� êîNLZâ´K ê]kÖK ïätR ÇÖcÖë .ê�Ls´K ëô ldáÖK àá êá®¸ÖK bdZá T¸îÖë .éRLîÖásë é|üLqëë ïÖgLäSÖK

-42- 96-27299
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(M)=êgKdbÖK êÖkKëá àá QLçá©K à4ÉáR ïSÖK QLáb`ÖK düLgë êÖë|oÖK êìLsd QLáb` èbâL¸á

(Y)àëÉì dátÖK ñbá óÖs ÜÖtSÖK ÑZô àá PìdbSÖK èbLsõë PìdbSÖKë ÜîÖtSÖÖ êâdá [áKdN bLZìõ

.àçRLî] Ñ]Kdá uîáZ ï{ êo˛â©K àîN òL¸äÖK ÑÄäR Ñ4ç¸R àô Lçâöi àá

*ê]kÖKë èôdáÖK - ÜîZ

- GHdáô Å]ÖK KcçN uSáSÖKë .êîÖÄtÖKë êîâbOÖK ê]kÖK àá êäÉááÖK QLìëS¸áÖK óÖsöN uSáSÖK èôdáÖK Å] àá

êÖL] ïå ê]kÖKë .êkL`ÖKë êáLtÖK èLî]ÖK QßLZá uîáZ ï{ êáåL¸áÖK óÖs LçRdb�ë LçåL{dë LçRLî]Ö Üeß

LçSá®g Ñá˛R èôdáÖK ê]kë .ê�Ls´K ëô ldáÖK ÜKbtâK bdZá T¸îÖë <êÖáLÉ êîsLáSZKë êîÖÄsë êîâbN êá®g

LçäìëÉSN ÇÖcÉë <LçRLî]Ö íbLkS�ßKë ïgLî¸ÖKë ïsLáSZßK ~Lî¸ÖLN bb]SR ïåë <LîâbNë LîsLáSZKë Lî|oLs

ÑZdÖK àîN èKëL¸áÖK ÜKbtâKë .òL¸äÖK êîOÖLxÖ àKd{ëSì ß êá®¸ÖKë ê]kÖK àú{ <ÇÖc uáë .jL`ÖK ïZëÖëîOÖK

ê]kÖK àá êäÉááÖK QLìëS¸áÖK óÖsô èôdáÖK vëÖN ÜLáô ï¸îüdÖK ÅüLtÖK ëå àç¸|âô òL¸äÖK àîN Láî{ë èôdáÖKë

ï{ <òL¸äÖK Qbbi b�ë .êî�dtÖKë êîÖk©K QLsLáZÖKë êîsLáSZßK QLÄOoÖKë êî{KdxZÖK ÅoLäáÖK }ÖS`á ï{

ÜÖ¸ÖKë êîáäSÖKë <êìdg©K QLîÖëù¸áÖK ï{ êÉdL˛áÖK ÇÖc ï{ LáN <èKëL¸áÖK àô óÖs <êîÖëbÖKë êîäoëÖK Ñ{L]áÖK

.LçRLî] èdëb ÑKëo ê]kÖK àá ÑWá©K dbÄÖLN èôdáÖK uSáSÖ êáeß nëdi ïå

- HIQLáb`ÖK ÇÖc ï{ LáN <êîgLg©K êî]kÖK bdKëáÖK óÖs èôdáÖK Ñëk] êîâLÉáõ QëL|SRë }ÖS`Rë

<ÜbÖK dÄ{ë <ê¥¥¥¥ìcxSÖK òëgë <LçSZÖLtáë ÑL|o©K lKdáô àá êìL�ëÖLN ÅÖtSì Láî{ ÇÖcë <êîÖë©K êî]kÖK

<íëüdÖK àdbÖKë <èdL]ÖK ÅoLäáÖK lKdáô àá Lådîwë Lìd®áÖKë <ñëbtÖLN ÑÄSäR ïSÖK lKdá©Kë <ÑLçg´K lKdáôë

pL|]ÖKë LåeìetRë èôdáÖK ê]k êìLá]Ö ê]LSáÖK jd|ÖK Lmìô QëL|SRë }ÖS`Rë .lKdá©K àá ÇÖc dîwë

.jL` éZëN ÅÖÄÖÖ Kdbká êüdLoÖK bîÖëSÖK QLáb` ÜKbtâK bt$ì <êîáLäÖK àKbÖOÖK àá dîWÉ ï{ë .LçîÖs

~dKë|ÖK ïsKdR ßë <àî¸äZÖÖ ê¥¥tüL˛ÖK êîoáäÖK dëkÖK Ü¥¥ìbR Lá KdîWÉ êî]kÖK [¥¥áKdOÖKë QLgLî¸ÖKë

dLÄS{K ÑáLÉÖLN LçâLO¸] ï{ c`öR ß b�ë <òL¸äÖK àîN Láî{ QL{®S`ßK àá Lådîwë êìbLkS�ßK - êîsLáSZßK

˝äZÖK rëâ óÖs ÜüLÄÖK eLî]âßLN Lmìô èôdáÖK ê]k dVöSRë .LçS]kN ÅÖtSì Láî{ ïRKcÖK Ñ®ÄSgßK óÖõ èôdáÖK

.èôdáÖÖ êOgLäáë êî{LÉ êîOo QLáb` dî{ëR ÜbtNë <ï]kÖK ÜLqäÖK ï{

- H@lL|`âK íbùì <Këáâ àKbÖOÖK Ñ�ô ï{ j`ô éZë óÖsë <êîáLäÖK àKbÖOÖK Láîgßë <àKbÖOÖK àá dîWÉ ï{ë

ê{LmßLNë .êáLtÖK ê]kÖK Üqâ dëåbR óÖK <ïÖÉîçÖK }îÉSÖK QßL]ÖK ltN ï{ë <êáLtÖK ê]kÖK óÖs ~L|â´K

êìLsd óÖs dëçáZÖK Ñëk]Ö êáü®á QLâLám dî{ëR àëb <êî]kÖK êìLsdÖK Üqâ êk`k` íbùR <ÇÖc óÖK

d¥¥VùR ß ê¥¥ÖL]ÖK ãcåë .d¥OÉô ê¥¥ZdbN ê¥î]kÖK êìLsdÖK d{KëR ñbá ÑîÖÄR óÖK <Lç|îÖLÉR Ñá]R àÉáì êî]k

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

*ï{ p|]SÖK Üç|$ì àô PZìë .òeZÖK Kcå óÖs ÜLs p|]R às ïÖëgdÖK ïgdÉÖK Mdsô

dOáSOg/ÑëÖìô @C Üëì <êî¸îüdÖK êäZÖÖ êtNKdÖK ê¸ÖZÖK ï{ ïÖëgdÖK ïgdÉÖK ÑWáá éN óÖbô ícÖK àLîOÖK òëm

.(@@ èdÄ|ÖK <dìdÄSÖK Kcå àá ˝áL`ÖK Ñk|ÖK dqâK) @HHD

-41- 96-27299

ÅRLs óÖs êOgLäSá dîw QLîÖëù¸áN Lmìô ïÄÖR Lçâõ ÑN <òL¸äÖKë QLäOÖK ê]k óÖs èdiLOá èdëkN P¸]{

àáë =ïÖ]áÖK uáSZáÖK ï{ë èdg©K ï{ Lådëb ÇÖc ï{ LáN <èbbtSáÖK LådKëböN LOÖLw zdSt$ì ß ïSÖK <èôdáÖK

.Üe®ÖK íbLkS�ßKë ï¸|äÖKë ïsLáSZßK ÜsbÖK óÄÖSR ß Lçâú{ <Läå

- HAèKëL¸áÖK Üb� óÖs LçRLî] èdëb ÑKëo ê]kÖK QLìëS¸á óÖsöN uSáSÖK ï{ èôdáÖK Å] êÖL|É àá bN ßë

LçN dáR èôdáÖK TâLÉ àõë <ÑLZdÖK LçN dVöSì ïSÖK LçRKc êî]kÖK rLmë©K àá dîWÉN òL¸äÖK dVöSRë .ÑZdÖK uá

êîOÖ¸ÖK }�KëáÖKë <}äs àá éä{bLkì Láë <òL¸äÖK àîN êìbLkS�ßK êîtOSÖKë dÄ|ÖK rëî˛{ .ê|ÖS`á èdëkN

àá òL¸äÖK àá dîWÉ éN uSáSì Lá êìbëb]áë <eîîáSÖK ÑLÉiô àá ãdîwë ídkätÖK eîîáSÖKë QLäOÖKë òL¸äÖK àá

ÅüLÄ]ÖK àá ïå <dKdÄÖK uäk êîÖás ï{ dîVöSÖK óÖõ dLÄS{ßKë <êîNLZâßKë êî¸äZÖK àçRLî] óÖs àLoÖg

reë$ì éâëÉë <òKcxÖK óÖõ QLäOÖKë òL¸äÖK dLÄS{L{ .èôdáÖK ê]k óÖs L¸ÉLtá KdVô ÇdSR ïSÖK êîsLáSZßK

zdkÖK Å{Kdáë êâëáöáÖK ãLîáÖK óÖõ àçÖëkë êîâLÉáõ êìL|É Übsë <êî˛îtáÖK èdg©K ï{ êÖbLs dîw èdëkN

ïÄÖR <àLÉg´K rLmëô dëk�ë <èdîÄ|ÖK êìdm]ÖKë êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ Láîg ßë <bë�ëÖK QKbKbáõë ï]kÖK

Üeß dáô ê]kÖK êá®gë .àçS]k óÖs LîOÖg KdîVöR ÇdSRë àådgôë òL¸äÖK ÑåLÉ óÖs èbüKe òLOsöN LçtîáZ

óÖsë <àçS]k PâKëZ uîáZ óÖs èdoî¸ÖK ï{ òL¸äÖK uîáZ Å] àô LáÉ <êîmdáë êZSäá èLî]N èôdáÖK uSáSÖ

.àçäîÉáR ï{ ïgLgô dáô ëå <àçSNëk` j`©K

- HBêìcxSÖK óÖs Ñëk]ÖK ï{ <dëÉcÖK òLäN©K Ñîm|R às ö˛äì Lá KdîWÉ ícÖK <QLäOÖK bm eîîáSÖKë

rLmë©K àô LáÉ .ÑOÄS¸áÖK ï{ë dmL]ÖK ï{ àçSá®gë àçS]k do`ÖÖ ldt$ì êî]kÖK êìLsdÖK QLáb`ë

QLîÖás ÑWá èdLmÖK QLgdLááÖÖ àçm3dt$Rë <dÉOá T�ë ï{ èbßëÖKë Ñá]ÖKë YKëeÖK óÖs QLîS|ÖK dOZR ïSÖK

QLáb`ÖK óÖs Ñëk]ÖK óÖõ àçwëÖN uá QLÄåKdáÖK YLS]Rë .êáî¸Z êî]k doL`á ÑÉ˛R <ULâ´K àLS`

èdë˛áÖK óÖs QLÄåKdáÖK Ñëk]ë .Üs©K PÖLxÖK ï{ LçîÖs àÖk]ì ß àÉ àõë <êáe®ÖK êìëcxSÖKë êî]kÖK

Lá KdîWÉë <LáLáR Láëbtá ëô KdkL� ÑKeì ß êîNLZâ´Kë êî¸äZÖK ê]kÖLN ÅÖtSì Láî{ QLáb`ÖKë QLáëÖtáÖKë

dWÉô QLÄåKdáÖKë .èdîäS¸áÖK êÄ{KëáÖKë ÜKdS]ßKë êìd¸ÖKë êîkëk`ÖK ï{ QLNL˛ÖK Å] dLOSsßK ï{ c`ùì ß

QL�®tÖK P�KëtÖë òLxOÖKë }ätÖKë ï¸äZÖK òKcì¨Ö àîÄåKdáÖK bßë©K àá <Lî¸|âë LîsLáSZKë LîZëÖëîN <LmdtR

QLáëÖtáÖK ÜKbtâK uá <èdÉOáÖK êî¸äZÖK MdLZSÖK óÖõ ãLZRßKë .LçâKë© êÄNL¸ÖKë êîá]áÖK dîw êî¸äZÖK

jÄâ fëdî|N êNLk´K do` àáë <êìLxÖÖ dÉOáÖKë éî{ MëwdáÖK dîw Ñá]ÖK do` àá bìeì <QLáb`ÖKë

lLçZ´K QLîÖás do` ÇÖcÉë <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K àá ãdîwë êìd˛OÖK êsLäáÖK

ïsLáSZßKë íbLkS�ßKë ïáîÖtSÖK umëÖK ï{ QLäî¸]R UKb]õ ~ëtì dÉOáÖK Ñá]ÖK ÑKeì ßë .àëáöáÖK dîw

Kb]ì àô àÉáì QLNL˛ÖÖ èdÉOáÖK êáëá©Kë dÉOáÖK YKëeÖK àú{ <êáLs èdëkNë .ÜÖLtÖK òL]âô uîáZ ï{ èôdáÖÖ

èLî]ë àçRLî] óÖs ÑZ©K Ñìëo L¸ÉLtá KdVô LÉdSì àô ^ZdáÖK àáë <ÑátÖKë ÜîÖtSÖK jd{ àá èdîOÉ êZdbN

ï{ èôdáÖK uá êîÖëù¸áÖK ÜL¸S�Kë dîkáÖK dìdÄR ï{ èôdáÖK Å] ÜKdS]K àLO˛ÖK ÜÖtSì ß Lá KdîWÉë .àçÖL|oô

.MLZâ´Kë êî¸äZÖK èLî]ÖK dëáô

- HCeLçZÖLN êÄÖtSáÖK dëá©K uîáZ ï{ LîsLáSZKë LîÖÄsë LîâbN êÖáLÉ êá®g êÖL] ïå êîNLZâ´K ê]kÖKë

èdb� êîNLZâ´K ê]kÖK ïätR ÇÖcÖë .ê�Ls´K ëô ldáÖK àá êá®¸ÖK bdZá T¸îÖë .éRLîÖásë é|üLqëë ïÖgLäSÖK

-42- 96-27299
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MLZâ´K dìdÄR ï{ ÜçSìd]ë <MLZâ´K óÖs ÜçRdb	ë <êâëáöáë êîmdá êî¸äZ èLî]N uSáSÖK óÖs fLäÖK

ê{dtá óÖs KëâëÉì àô ï{ òL¸äÖKë ÑLZdÖK Å] dî`©K nd˛ÖK Kcå àá Läám Üç|ìë .ãdRKëRë ãbsëáë

ïSÖK ñd`©K ÑüLgëÖK às ®m{ èdg©K ÜîqäSÖ LçâëdLS`ì ïSÖK êÖëOÄáÖKë êäÉááÖKë êÖLt|ÖKë êâëáöáÖK ÑüLgëÖLN

ï{ Å]ÖKë <ÑüLgëÖK ãcå óÖõ ÑëkëÖK êÖëçgë <àëâLÄÖK uá ldLtSR ß ïSÖKë êNëk`ÖK ÜîqäSÖ LçâëdLS`ì

êâëáöá èdëkN èbßëÖKë Ñá]ÖK Ñ]Kdá eLîSZK èôdáÖÖ ^îSR ïSÖK êOgLäáÖK êî]kÖK êìLsdÖK QLáb` óÖõ ÑëkëÖK

<êîNLZâ´K ê]kÖÖ ã®sô bdKëÖK }ìdtSÖÖ LÄ{ëë ê]kÖLN uSáSì Ñ|o MLZâ´ àîZëeÖÖ jd|ÖK Ñm{ô dî{ëRë

êîNLZâ´K ê]kÖK ï{ Üç¸R ïSÖK QLáb`ÖKë QLîäÄSÖKë ÑüLgëÖK êsëáZá LçâöN êîNLZâ´K ê]kÖK êìLsd zdtR

ïSÖK êî¸äZÖK ê]kÖK Lmìô Ñá˛R ïåë .êîNLZâ´K ê]kÖK }äSÉR ïSÖK ÑÉL˛áÖK Ñ]ë uäá Åìdo às ãL{dÖKë

ÅÖtSì Láî{ êìLsdÖKë èdë˛áÖK ÜìbÄR bdZá ˝îÖë <êîk`˛ÖK QL	®tÖKë èLî]ÖK àî¸]R ï{ Lç{bå ÑWáSì

.ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©Kë MLZâ´LN

- HDï{ ®t{ LçN zdStáÖK àL¸â´K ~ëÄ] ltN êîNLZâ´K ~ëÄ]ÖK Ñá˛R <ÅNL¸ÖK }ìdtSÖK èLsKdáNë

.òKdØK ï{ LîÖëb LÄ{KëR dçqR ïSÖK ÅüLVëÖK àá Lådîwë àL¸â´K ~ëÄ]Ö êîÖëbÖK ÅüLVëÖKë êîäoëÖK àîâKëÄÖK

êîÖëù¸áë êìd]N KëddÄì àô ï{ bKd{©Kë YKëe©K uîáZÖ ïgLg©K Å]ÖLN zKdSsßK óÖõ ~ëÄ]ÖK ãcå bäS¸Rë

<ÇÖcÖ êáe®ÖK ÑüLgëÖKë QLáëÖtáÖK ÜçìbÖ àëÉR àôë <ÜçNLZâõ Tî	ëRë ÜçäîN Láî{ bsLOSÖK èdS{ë Üåbßëô bbs

QKdKdÄÖK cL`RK ï{ ÜçÄ] Ñá˛R LáÉ .êîNLZâ´Kë êî¸äZÖK ê]kÖK àá àÉáá ñëS¸á óÖsô vëÖN ï{ Å]ÖLNë

êgdLáá ñbÖë .àL¸â´K ~ëÄ] ÅüLVë ï{ àîOáÖK ë]äÖK óÖs }äs ëô ãKdÉõ ëô eîîáR àëb MLZâ´LN êÄÖtSáÖK

ÑOÄS¸áÖK ï{ bßë©K ê˛îtáë ÜçS˛îtá QLZL] dLOSsßK ï{ Këc`öì àô ïxOäì <Å]ÖK KcçÖ bKd{©Kë YKëe©K

fLäÖK uîáZÖ êO¸äÖLN ~ëÄ]ÖK ãcçÖ êÖëù¸áÖK êgdLááÖK eìetR àëÉì àô ïxOäìë .uáSZáÖK ãLZR ÜçRLîÖëù¸áë

LáN <êîNLZâ´K ê]kÖK ÑLZá ï{ uáSZáÖKë êáëÉ]ÖK LçásbR ïSÖK [áKdOÖKë QLgLî¸ÖÖ ïgLg©K eÉRdáÖK ëå

àî¸äZÖK àîN QL	®s bLZìõ eìetSÖ ÑáLÉÖK ÜLáSåßK ò®ìõ ïxOäì <ÜçáKeSÖK àá òeZÉë .èdg©K ÜîqäR ÇÖc ï{

LáîÉ àîÄåKdáÖÖ êîáb`ÖKë êî|îÄWSÖK QLZL]ÖK êîOÖSN jL` éZëN ÜLáSåßKë <zLkâ´Kë ÑbLOSáÖK ÜKdS]ßLN Ü¸SR

óÖõ ÑkR ß êîNLZâ´K ê]kÖKë .êÖëù¸áë êîNLZìõ êZÖLtá ÜçRLî] àá ï¸äZÖK PâLZÖK êZÖLtá àá KëäÉáSì

ï¸äZÖK PâLZÖK às ê{dtáÖK QLìëS¸á êìL|É Übs Lçäá <èbbtSá ÑáKës PO¸N ÜÖLtÖK àLÉg àá àìdîWÉÖK

rëîië =LçSîsëâ }tm ëô êîNLZâ´K ê]kÖLN êÖkSáÖK QLáb`ÖKë QLáëÖtáÖK êáò®á Übsë <d˛OÖK èLî] ï{

ãLZR êîOÖ¸ÖK }	KëáÖKë =êìeîîáSÖK êîsLáSZßK QLgdLááÖKë =èdîOÉ doL`á óÖs íëoäáÖK ï¸äZÖK ÇëÖ¸ÖK

.êîNLZâ´Kë êî¸äZÖK àçRLî] óÖs QLîS|ÖKë òL¸äÖK àá dîWÉ èdoîg àá bëb]áÖK dbÄÖKë <èLS|ÖKë èôdáÖK

QKc QLáb`ÖK óÖs ÜçÖëk] Übsë QLáëÖtáÖK óÖõ ÜådLÄS{K PO¸N jL` éZëN do`ÖÖ àëmdtá àëÄåKdáÖKë

êî¸äZÖKë êîNLZâ´K ê]kÖLN êkL` èeîáá LìLm	 ÜçìbÖ{ QLä¸áÖKë àëä¸áÖK Láô .àKbÖOÖK Üqtá ï{ êÖkÖK

.àLî]©K PÖwô ï{ êî{LÉÖK êìLätÖK óÄÖR ß

- HEêÖkSáÖK ÑüL¸áÖK ï{ êîÖëù¸áë êìd]N TOR àôë ÜÉ]SR àô ï{ LçÄ] èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] Ñá˛Rë

QL	®së .}äs ëô eîîáR ëô ãKdÉõ àëb ÇÖcë <êîNLZâ´Kë êî¸äZÖK LçS]k ÇÖc ï{ LáN <êî¸äZÖK LçRLî]N

êá®¸ÖÖ ÑáLÉÖK ÜKdS]ßK ÇÖc ï{ LáN <MLZâ´Kë êî¸äZÖK QL	®tÖK ïSÖö¸á ï{ òL¸äÖKë ÑLZdÖK àîN èKëL¸áÖK

.ï¸äZÖK ÇëÖ¸ÖK [üLSâ às êîÖëù¸áÖK ÜgLÄRë ÑëOÄÖKë ÑbLOSáÖK ÜKdS]ßK PÖoSR <bd|ÖÖ êìbLáÖK

-43- 96-27299

- HFjÄäÖë êNLZSgßK êìL|É ÜbtÖ êZîSâ êkL` êî]k doL`áÖ òL¸äÖK ldtSR <ÇÖc óÖs èë®së

êÖkSáÖK QL|sLmáÖL{ .MLZâßKë êî¸äZÖK èLî]ÖLN êÖkSáÖK êî]kÖK QLZLîS]ßK êîOÖSÖ êáe®ÖK QLáb`ÖK

àá èdîWÉ òKeZô ï{ MLZâ´K àg ï{ òL¸äÖK àîN ldáÖKë QLî{ëÖK MLOgô edNô àá ïå èbßëÖKë Ñá]ÖLN

.Ñë¥¥]SÖK êÖ]dáN LçRKbLkS�K d¥¥áR ïSÖK àKbÖOÖK ltN ï{ Lá b] óÖõ êÖVLáá ÑÉL˛á bZëRë .ïáLäÖK ÜÖLtÖK

ÑÉL˛á àá èdîo` êÖÉ˛á ÑWáì Láá <òL¸äÖK àá dîOÉ bbs èLî] bbçR àëáöáÖK dîw lLçZ´K QLîÖásë

.doL`áÖK óÖs© Ñë©K ÜLÄáÖK ï{ àmdtSì ïü®ÖK àå Läg dxk©Kë KdÄ{ dWÉ©K òL¸äÖK àô Xî] <êáLtÖK ê]kÖK

óÖs Ñëk]ÖK êîâLÉáõ àî¸]R Ñ®` àá <QLNLk´Kë êî]kÖK ÑÉL˛áÖKë QLî{ëÖK ãcå Üqtá òLÄRK àÉááÖK àáë

QßL] ï{ êìLsdÖKë èdg©K ÜîqäSÖ êÖLt|ÖKë êâëáöáÖK PîÖLg©K ÇÖc ï{ LáN <êî{LÉÖK êî]kÖK êìLsdÖK QLáb`

êâëáöá PîÖLgô óÖs Ñëk]ÖK ï{ë QLáëÖtáÖK ïÄÖR ï{ ÑLZdÖKë òL¸äÖK Å]N zKdSsßKë êüdLoÖK bîÖëSÖK

ÜîqäSÖ ñd`ô PîÖLgô àá éâëdLS`ì Lá ÇÖcÉë <ÜådLîS`K P¸] <èdg©K ÜîqäSÖ êÖëOÄáë èd{ëSáë êÖLt{ë

àÉáR ïSÖK êáü®áÖK êî]kÖK êìLsdÖK QLáb` óÖs Ñëk]ÖK ï{ Å]ÖKë <àëâLÄÖK uá ldLtSì ß Láá êNëk`ÖK

.ê]kÖLN uSáSì Ñ|o MLZâ´ êkd{ Ñm{ô àîZëeÖÖ ^îSRë <àLáöN èbßëÖKë Ñá]ÖK ïSÖ]dá eLîSZK àá èôdáÖK

ê|kN rëZdÖK uá <êîáäSÖKë àLÉ¸ÖÖ ïÖëbÖK dáRùáÖK dìdÄR fLgô óÖs ÑüLgëÖKë ÑÉL˛áÖK ãcå êZÖLtá ïxOäìë

Üqtá ï{ <èôdáÖÖ êîNLZâ´K ~ëÄ]ÖK ÑLáåõë .(@C)dáRùáÖK Ñás [áLâdN àá êÖkÖK QKc QKdÄ|ÖK óÖõ êkL`

ÜîÖtSÖK jd{ ÇÖc ï{ LáN <êkL`ÖKë êáLtÖK èLî]ÖK ï{ LçÖ ê]LSáÖK jd|ÖK àá èbìbi èdëkN b]ì <àKbÖOÖK

LáLå LgLgô ÑÉ˛R LçSNëk` ï{ ÜÉ]SÖK óÖs èôdáÖK èdb�ë .êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK èëÄÖK MLOgô ML¸SÉKë

ï¸äZÖK ÇëÖ¸ÖLN êÖkSáÖK ÑüL¸áÖK ï{ òL¸äÖKë ÑLZdÖK àîN êîÖëù¸áÖK ÜL¸S�K àô LáÉ .ñd`©K ~ëÄ]ÖLN uSáSÖÖ

.èôdáÖK ê]k àî¸]SÖ Üeß dáô MLZâßKë

- HGàá ãdîw PâLZ óÖõ <(ebì´K) P¸SÉáÖK êsLäáÖK jÄâ êáe®Sá/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ ÇdSìë

<ï¸äZÖK }ätÖÖ êZîSâ LâLî]ô LçÖLÄSâK àëÉì lKdáô ïåë <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K

àÉÖSáì ß Lá KdîWÉ{ .QLNL˛ÖKë QLÄåKdáÖK QLîS|ÖK ê]k óÖs êkL` ê|kNë <èôdáÖK ê]k óÖs Kdábá KdVô

óÖs Ñëk]ÖÖ êÖî†m êîâLÉáõ ñëg àçÖ d{KëSì ßë <êâëáöáÖK êî¸äZÖK QLgdLááÖK óÖs dKdk´K óÖs èdbÄÖK

LWìb] àîNLkáÖK àîxÖLOÖK rëáZá }kâ àÖWáì ïü®ÖK <òL¸äÖKë .Y®tÖKë êìL�ëÖÖ êáe®ÖK QLáb`ÖKë QLáëÖtáÖK

àbÉùì <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K àá ãdîwë ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî|N

ldStR ïSÖK QLOÄtÖK àá Láå ÑLZdÖKë òL¸äÖK àîN èëÄÖK QL�®s ï{ èKëL¸áÖK ÜKbtâKë ïsLáSZßK }tmÖK àô

Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K dL˛SâK óÖs èdoî¸ÖÖ bëçZ àá éäÖcOR Láë <êâëáöáÖK êî¸äZÖK êgdLááÖK

Lådëb óÖõ ÑkSÖ <èôdáÖK ê]k bëb] ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ P�Kës eëLZSRë .ï¸äZÖK ÑLkRßK

êî]kÖKë êîüLáâ´Kë êîsLáSZßK P�KëtÖKë .LçRdg© íbLkS�ßK ÜsbÖK ï{ LçSáåL¸á óÖõë <êîsKdë ÜöÉ

àô ïxOäì ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K àá ãdîwë ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî|Ö

.àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdì dëqäá àá LçîÖõ dqä$ì

- HHdLZRßKë <ï¸|äÖKë ïâbOÖK òKcì´K éî{ LáN <˝äZÖK rëâ fLgô óÖs ÜüLÄÖKë ï¸äZÖK }ätÖK àô LáÉ

do`Ö èdîOÉ êZdbN QLîS|ÖK ldt$ì <ï¸äZÖK Ñ®xSgßKë òKcì´K ÑLÉiô àá ÇÖc dîwë <QLîS|ÖKë òL¸äÖLN

-44- 96-27299
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MLZâ´K dìdÄR ï{ ÜçSìd]ë <MLZâ´K óÖs ÜçRdb	ë <êâëáöáë êîmdá êî¸äZ èLî]N uSáSÖK óÖs fLäÖK

ê{dtá óÖs KëâëÉì àô ï{ òL¸äÖKë ÑLZdÖK Å] dî`©K nd˛ÖK Kcå àá Läám Üç|ìë .ãdRKëRë ãbsëáë

ïSÖK ñd`©K ÑüLgëÖK às ®m{ èdg©K ÜîqäSÖ LçâëdLS`ì ïSÖK êÖëOÄáÖKë êäÉááÖKë êÖLt|ÖKë êâëáöáÖK ÑüLgëÖLN

ï{ Å]ÖKë <ÑüLgëÖK ãcå óÖõ ÑëkëÖK êÖëçgë <àëâLÄÖK uá ldLtSR ß ïSÖKë êNëk`ÖK ÜîqäSÖ LçâëdLS`ì

êâëáöá èdëkN èbßëÖKë Ñá]ÖK Ñ]Kdá eLîSZK èôdáÖÖ ^îSR ïSÖK êOgLäáÖK êî]kÖK êìLsdÖK QLáb` óÖõ ÑëkëÖK

<êîNLZâ´K ê]kÖÖ ã®sô bdKëÖK }ìdtSÖÖ LÄ{ëë ê]kÖLN uSáSì Ñ|o MLZâ´ àîZëeÖÖ jd|ÖK Ñm{ô dî{ëRë

êîNLZâ´K ê]kÖK ï{ Üç¸R ïSÖK QLáb`ÖKë QLîäÄSÖKë ÑüLgëÖK êsëáZá LçâöN êîNLZâ´K ê]kÖK êìLsd zdtR

ïSÖK êî¸äZÖK ê]kÖK Lmìô Ñá˛R ïåë .êîNLZâ´K ê]kÖK }äSÉR ïSÖK ÑÉL˛áÖK Ñ]ë uäá Åìdo às ãL{dÖKë

ÅÖtSì Láî{ êìLsdÖKë èdë˛áÖK ÜìbÄR bdZá ˝îÖë <êîk`˛ÖK QL	®tÖKë èLî]ÖK àî¸]R ï{ Lç{bå ÑWáSì

.ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©Kë MLZâ´LN

- HDï{ ®t{ LçN zdStáÖK àL¸â´K ~ëÄ] ltN êîNLZâ´K ~ëÄ]ÖK Ñá˛R <ÅNL¸ÖK }ìdtSÖK èLsKdáNë

.òKdØK ï{ LîÖëb LÄ{KëR dçqR ïSÖK ÅüLVëÖK àá Lådîwë àL¸â´K ~ëÄ]Ö êîÖëbÖK ÅüLVëÖKë êîäoëÖK àîâKëÄÖK

êîÖëù¸áë êìd]N KëddÄì àô ï{ bKd{©Kë YKëe©K uîáZÖ ïgLg©K Å]ÖLN zKdSsßK óÖõ ~ëÄ]ÖK ãcå bäS¸Rë

<ÇÖcÖ êáe®ÖK ÑüLgëÖKë QLáëÖtáÖK ÜçìbÖ àëÉR àôë <ÜçNLZâõ Tî	ëRë ÜçäîN Láî{ bsLOSÖK èdS{ë Üåbßëô bbs

QKdKdÄÖK cL`RK ï{ ÜçÄ] Ñá˛R LáÉ .êîNLZâ´Kë êî¸äZÖK ê]kÖK àá àÉáá ñëS¸á óÖsô vëÖN ï{ Å]ÖLNë

êgdLáá ñbÖë .àL¸â´K ~ëÄ] ÅüLVë ï{ àîOáÖK ë]äÖK óÖs }äs ëô ãKdÉõ ëô eîîáR àëb MLZâ´LN êÄÖtSáÖK

ÑOÄS¸áÖK ï{ bßë©K ê˛îtáë ÜçS˛îtá QLZL] dLOSsßK ï{ Këc`öì àô ïxOäì <Å]ÖK KcçÖ bKd{©Kë YKëe©K

fLäÖK uîáZÖ êO¸äÖLN ~ëÄ]ÖK ãcçÖ êÖëù¸áÖK êgdLááÖK eìetR àëÉì àô ïxOäìë .uáSZáÖK ãLZR ÜçRLîÖëù¸áë

LáN <êîNLZâ´K ê]kÖK ÑLZá ï{ uáSZáÖKë êáëÉ]ÖK LçásbR ïSÖK [áKdOÖKë QLgLî¸ÖÖ ïgLg©K eÉRdáÖK ëå

àî¸äZÖK àîN QL	®s bLZìõ eìetSÖ ÑáLÉÖK ÜLáSåßK ò®ìõ ïxOäì <ÜçáKeSÖK àá òeZÉë .èdg©K ÜîqäR ÇÖc ï{

LáîÉ àîÄåKdáÖÖ êîáb`ÖKë êî|îÄWSÖK QLZL]ÖK êîOÖSN jL` éZëN ÜLáSåßKë <zLkâ´Kë ÑbLOSáÖK ÜKdS]ßLN Ü¸SR

óÖõ ÑkR ß êîNLZâ´K ê]kÖKë .êÖëù¸áë êîNLZìõ êZÖLtá ÜçRLî] àá ï¸äZÖK PâLZÖK êZÖLtá àá KëäÉáSì

ï¸äZÖK PâLZÖK às ê{dtáÖK QLìëS¸á êìL|É Übs Lçäá <èbbtSá ÑáKës PO¸N ÜÖLtÖK àLÉg àá àìdîWÉÖK

rëîië =LçSîsëâ }tm ëô êîNLZâ´K ê]kÖLN êÖkSáÖK QLáb`ÖKë QLáëÖtáÖK êáò®á Übsë <d˛OÖK èLî] ï{

ãLZR êîOÖ¸ÖK }	KëáÖKë =êìeîîáSÖK êîsLáSZßK QLgdLááÖKë =èdîOÉ doL`á óÖs íëoäáÖK ï¸äZÖK ÇëÖ¸ÖK

.êîNLZâ´Kë êî¸äZÖK àçRLî] óÖs QLîS|ÖKë òL¸äÖK àá dîWÉ èdoîg àá bëb]áÖK dbÄÖKë <èLS|ÖKë èôdáÖK

QKc QLáb`ÖK óÖs ÜçÖëk] Übsë QLáëÖtáÖK óÖõ ÜådLÄS{K PO¸N jL` éZëN do`ÖÖ àëmdtá àëÄåKdáÖKë

êî¸äZÖKë êîNLZâ´K ê]kÖLN êkL` èeîáá LìLm	 ÜçìbÖ{ QLä¸áÖKë àëä¸áÖK Láô .àKbÖOÖK Üqtá ï{ êÖkÖK

.àLî]©K PÖwô ï{ êî{LÉÖK êìLätÖK óÄÖR ß

- HEêÖkSáÖK ÑüL¸áÖK ï{ êîÖëù¸áë êìd]N TOR àôë ÜÉ]SR àô ï{ LçÄ] èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] Ñá˛Rë

QL	®së .}äs ëô eîîáR ëô ãKdÉõ àëb ÇÖcë <êîNLZâ´Kë êî¸äZÖK LçS]k ÇÖc ï{ LáN <êî¸äZÖK LçRLî]N

êá®¸ÖÖ ÑáLÉÖK ÜKdS]ßK ÇÖc ï{ LáN <MLZâ´Kë êî¸äZÖK QL	®tÖK ïSÖö¸á ï{ òL¸äÖKë ÑLZdÖK àîN èKëL¸áÖK

.ï¸äZÖK ÇëÖ¸ÖK [üLSâ às êîÖëù¸áÖK ÜgLÄRë ÑëOÄÖKë ÑbLOSáÖK ÜKdS]ßK PÖoSR <bd|ÖÖ êìbLáÖK

-43- 96-27299

- HFjÄäÖë êNLZSgßK êìL|É ÜbtÖ êZîSâ êkL` êî]k doL`áÖ òL¸äÖK ldtSR <ÇÖc óÖs èë®së

êÖkSáÖK QL|sLmáÖL{ .MLZâßKë êî¸äZÖK èLî]ÖLN êÖkSáÖK êî]kÖK QLZLîS]ßK êîOÖSÖ êáe®ÖK QLáb`ÖK

àá èdîWÉ òKeZô ï{ MLZâ´K àg ï{ òL¸äÖK àîN ldáÖKë QLî{ëÖK MLOgô edNô àá ïå èbßëÖKë Ñá]ÖLN

.Ñë¥¥]SÖK êÖ]dáN LçRKbLkS�K d¥¥áR ïSÖK àKbÖOÖK ltN ï{ Lá b] óÖõ êÖVLáá ÑÉL˛á bZëRë .ïáLäÖK ÜÖLtÖK

ÑÉL˛á àá èdîo` êÖÉ˛á ÑWáì Láá <òL¸äÖK àá dîOÉ bbs èLî] bbçR àëáöáÖK dîw lLçZ´K QLîÖásë

.doL`áÖK óÖs© Ñë©K ÜLÄáÖK ï{ àmdtSì ïü®ÖK àå Läg dxk©Kë KdÄ{ dWÉ©K òL¸äÖK àô Xî] <êáLtÖK ê]kÖK

óÖs Ñëk]ÖK êîâLÉáõ àî¸]R Ñ®` àá <QLNLk´Kë êî]kÖK ÑÉL˛áÖKë QLî{ëÖK ãcå Üqtá òLÄRK àÉááÖK àáë

QßL] ï{ êìLsdÖKë èdg©K ÜîqäSÖ êÖLt|ÖKë êâëáöáÖK PîÖLg©K ÇÖc ï{ LáN <êî{LÉÖK êî]kÖK êìLsdÖK QLáb`

êâëáöá PîÖLgô óÖs Ñëk]ÖK ï{ë QLáëÖtáÖK ïÄÖR ï{ ÑLZdÖKë òL¸äÖK Å]N zKdSsßKë êüdLoÖK bîÖëSÖK

ÜîqäSÖ ñd`ô PîÖLgô àá éâëdLS`ì Lá ÇÖcÉë <ÜådLîS`K P¸] <èdg©K ÜîqäSÖ êÖëOÄáë èd{ëSáë êÖLt{ë

àÉáR ïSÖK êáü®áÖK êî]kÖK êìLsdÖK QLáb` óÖs Ñëk]ÖK ï{ Å]ÖKë <àëâLÄÖK uá ldLtSì ß Láá êNëk`ÖK

.ê]kÖLN uSáSì Ñ|o MLZâ´ êkd{ Ñm{ô àîZëeÖÖ ^îSRë <àLáöN èbßëÖKë Ñá]ÖK ïSÖ]dá eLîSZK àá èôdáÖK

ê|kN rëZdÖK uá <êîáäSÖKë àLÉ¸ÖÖ ïÖëbÖK dáRùáÖK dìdÄR fLgô óÖs ÑüLgëÖKë ÑÉL˛áÖK ãcå êZÖLtá ïxOäìë

Üqtá ï{ <èôdáÖÖ êîNLZâ´K ~ëÄ]ÖK ÑLáåõë .(@C)dáRùáÖK Ñás [áLâdN àá êÖkÖK QKc QKdÄ|ÖK óÖõ êkL`

ÜîÖtSÖK jd{ ÇÖc ï{ LáN <êkL`ÖKë êáLtÖK èLî]ÖK ï{ LçÖ ê]LSáÖK jd|ÖK àá èbìbi èdëkN b]ì <àKbÖOÖK

LáLå LgLgô ÑÉ˛R LçSNëk` ï{ ÜÉ]SÖK óÖs èôdáÖK èdb�ë .êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK èëÄÖK MLOgô ML¸SÉKë

ï¸äZÖK ÇëÖ¸ÖLN êÖkSáÖK ÑüL¸áÖK ï{ òL¸äÖKë ÑLZdÖK àîN êîÖëù¸áÖK ÜL¸S�K àô LáÉ .ñd`©K ~ëÄ]ÖLN uSáSÖÖ

.èôdáÖK ê]k àî¸]SÖ Üeß dáô MLZâßKë

- HGàá ãdîw PâLZ óÖõ <(ebì´K) P¸SÉáÖK êsLäáÖK jÄâ êáe®Sá/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ ÇdSìë

<ï¸äZÖK }ätÖÖ êZîSâ LâLî]ô LçÖLÄSâK àëÉì lKdáô ïåë <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K

àÉÖSáì ß Lá KdîWÉ{ .QLNL˛ÖKë QLÄåKdáÖK QLîS|ÖK ê]k óÖs êkL` ê|kNë <èôdáÖK ê]k óÖs Kdábá KdVô

óÖs Ñëk]ÖÖ êÖî†m êîâLÉáõ ñëg àçÖ d{KëSì ßë <êâëáöáÖK êî¸äZÖK QLgdLááÖK óÖs dKdk´K óÖs èdbÄÖK

LWìb] àîNLkáÖK àîxÖLOÖK rëáZá }kâ àÖWáì ïü®ÖK <òL¸äÖKë .Y®tÖKë êìL�ëÖÖ êáe®ÖK QLáb`ÖKë QLáëÖtáÖK

àbÉùì <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K àá ãdîwë ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî|N

ldStR ïSÖK QLOÄtÖK àá Láå ÑLZdÖKë òL¸äÖK àîN èëÄÖK QL�®s ï{ èKëL¸áÖK ÜKbtâKë ïsLáSZßK }tmÖK àô

Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K dL˛SâK óÖs èdoî¸ÖÖ bëçZ àá éäÖcOR Láë <êâëáöáÖK êî¸äZÖK êgdLááÖK

Lådëb óÖõ ÑkSÖ <èôdáÖK ê]k bëb] ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ P�Kës eëLZSRë .ï¸äZÖK ÑLkRßK

êî]kÖKë êîüLáâ´Kë êîsLáSZßK P�KëtÖKë .LçRdg© íbLkS�ßK ÜsbÖK ï{ LçSáåL¸á óÖõë <êîsKdë ÜöÉ

àô ïxOäì ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K àá ãdîwë ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî|Ö

.àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdì dëqäá àá LçîÖõ dqä$ì

- HHdLZRßKë <ï¸|äÖKë ïâbOÖK òKcì´K éî{ LáN <˝äZÖK rëâ fLgô óÖs ÜüLÄÖKë ï¸äZÖK }ätÖK àô LáÉ

do`Ö èdîOÉ êZdbN QLîS|ÖK ldt$ì <ï¸äZÖK Ñ®xSgßKë òKcì´K ÑLÉiô àá ÇÖc dîwë <QLîS|ÖKë òL¸äÖLN

-44- 96-27299
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èbL|SgK àëb Ñë]R Lá KdîWÉ QßL]ÖK ãcåë .éî{ MëwdáÖK dîw Ñá]ÖKë <ldáÖKë <êîÖÄtÖKë êîâbOÖK QLábkÖK

.QLáb`ÖK àá Lådîwë êî]kÖK QLáb`ÖK àá èôdáÖK

- @IIbüKeÖK ÑátÖK PâLZ óÖõ <dÄ|ÖKë <èëÄÖK MLOgô óÖõ dLÄS{ßKë <ˇîáçSÖLN êÖkSáÖK êîÖÄtÖK QLNKdomßKë

êî]kÖK ÑüL¸áÖK àîN àá ïå <bKëáÖK ÜKb`SgK èòLgõ ÇÖcÉë <ídg©K }ätÖK ÑLásô dRKëR bìKeRë nëxmÖKë

àá àbeì <àçäá QLNL˛ÖK êkL`Në <ÜÖLtÖK òL]âô ï{ òL¸äÖL{ .èôdáÖÖ LîáLäSá LÄÖ� ÑÉ˛R ïSÖK ñd`©K

êî]kÖK doL`áÖK àô LáÉ .àçÖL|oô óÖsë àçS]k óÖs èdîo` dLV§ àá ÇÖc éÉdSì Lá uá <yOSÖÖ àçÉ®çSgK

ÑátÖK ~ëg ï{ dëZ©K êm|`äá }üLqë ï{ òL¸äÖK àá dîOÉ bbs Ñátì Xî] <LçSîáåô ï{ bìKeSR êîäçáÖK

àú{ <ÇÖcÉ .bìKeSÖK ï{ dáS¸á bbtÖK Kcåë <êî]k dîwë êÄådá rLmëô Ñq ï{ êîágdÖK dîw ëô êîágdÖK

T]Okô <ÜÄtÖK ÇÖcÉë <ïÖgLäSÖK eLçZÖK PîkR ïSÖK àLod¸ÖK rKëâô àá Láådîwë Ü]dÖKë íbWÖK àLodg

.dÉOá T�ë ï{ Qbkd Kcõ LçZ®s ëô Lçäá êìL�ëÖK àÉáì lKdáô ïåë <òL¸äÖK àá èbìKeSá KbKbsô PîkR

- @I@PÖoSR êî]kÖK àçÖwKëi T]Okô <QLä¸áÖK òL¸äÖK bbs ïáLäRë u�ëSáÖK dátÖK Ñbtá ï{ èbLìeÖK uáë

ïSÖK <XáoÖK rLoÄâK èdS{ ï{ QKdîxSÖLN dVöSR èôdáÖÖ ÑZ©K êÖìëoÖK êî]kÖK QßLáS]ßKë .LkL` LáLáSåK

nL˛äÖK ÜKbtâKë êìcxSÖK }tm ÑWá <ÑáKëtÖK àá ÇÖc dîwë èLî]ÖK ÑKëo èbSááÖK rLmë©LN LçâKdS�K uá <àÉáì

lKdá© jL` ÜLáSåK ò®ìõ ÜeÖì LáÉ .ÜLqtÖK Å�dRë êìëábÖK êîsë©K lKdáô do` àá bìeR àô <ïâbOÖK

.òL¸äÖK àîN ê�Ls´Kë ê`ë`î˛ÖK àîN êÖbLOSáÖK QL�®tÖÖë <ñd`©K ê`ë`î˛ÖK

- @IA<èdîÄ|ÖK êìdm]ÖK ÅoLäáÖKë êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ Láîg ßë <ÑZdÖK àöi ÇÖc ï{ Lçâöi <èôdáÖKë

êîgL¸] èôdáÖÖë .ê†îOÖK dëåbSÖë êî†îOÖK UdKëÉÖÖ êZîSâ êî†îOÖK êî]kÖK doL`áÖÖ èbìKeSá èdëkN ldtSR

.LçÖ ldtSÖK àá ê|ÖS`á KdLV§ ïâLtR ïåë <êî†îOÖK bKëáÖKë QLVëÖáÖKë doL`áÖK }ÖS`á ãLZR ê|ÖS`á

- @IB.êîÖ]áÖK zëdqÖÖ LtOR <èbìbs ÑLÉiöN èdkL� èôdáÖÖ êî]kÖK êìLsdÖK êîsëâ àëÉR Lá KdîWÉë

óÖs ÜKëbÖK óÖs àÖk]ì ßë <êìd¸ÖKë êîkëk`ÖK àçÖ Ñ|É$R ßë <ÜKdS]LN àÖáLtì ß Lá KdîWÉ òL¸äÖL{

èLî]N êÄÖtSáÖK UKb]©K ÑáLtR Lá KdîWÉ <ÇÖc óÖs èë®së .ê]LSáÖK QLáb`ÖKë QKdLî`ÖK às êÖáLÉ QLáëÖtá

.Üü®á dîw òKëb }kë óÖõë èdëdm àëb ï]KdZÖK Ñ`bSÖK óÖõ íbùì Láá <êîOo ÑÉL˛á LçâöÉë èôdáÖK

- @ICP¸] LçÖîÖ]Rë <Låed{ë <ê]kÖLN êÄÖtSáÖK êîüLk]´K QLâLîOÖK uáZ êáqSäá èdëkN ÜSì ß Lá KdîWÉë

^ÖLká êáb`Ö êáb`S¸áÖK èdÄS¸áÖK êî{KdxáìbÖK dîìLtáÖKë <íbLkS�ßK - ïsLáSZßK umëÖKë <˝äZÖKë <à¸ÖK

QKc QKdîxSáÖK àá ÇÖc dîwë <ê˛áçáÖKë ê|îtmÖK QL†|ÖK óÖs êkL` ê|kN bìb˛SÖK uá <êîsd|ÖK QL†|ÖK

<àçÖ®SsKë òL¸äÖK QLî{ë àö˛N LçîÖs bLáSsßK àÉáì êWìb] QLâLîN àKbÖOÖK àá dîWÉ ï{ d{KëSR ßë .êÖkÖK

êÄìdoÖK às LîO¸â ÑîÖÄÖK ñëg zdt$ì ®{ .êkL` ê|kN èôdáÖK óÖs dVùR ïSÖK lKdá©Kë rLmë©K àö˛Në

dî{ëR àsë <dLás©K uîáZ àá òL¸äÖKë QLîS|ÖK ê]k óÖs êìbLkS�ßKë êîsLáSZßK ÑáKëtÖK LçN dVùR ïSÖK

àá êìL�ëÖK [áKdN êáî� àsë <QLáb`ÖK ãcå àá àçRbL|SgK nLáâôë òL¸äÖKë QLîS|ÖÖ êî]kÖK QLáb`ÖK

éî{ LáN X]OÖÖ um`R ÜÖ èôdáÖK ê]kÖ ê¥¥îáå©K QKc u¥¥îmKëáÖL{ .òL¸äÖÖ êO¸äÖLN ê]kÖK àî¸]Rë lKdá©K
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ÑLZdÖK óÖs báStR Lá KdîWÉ <àKbÖOÖK àá dîWÉ ï{ ê†Në©LN êÄÖtSáÖK QLgKdbÖKë <ÑLWáÖK ÑîOg óÖs PÖÄÖK

ñdZR ïSÖK êìdìd¸ÖK MdLZSÖK êqë]Öá èdëkN PîxRë .˝äZÖK rëäÖ LtOR êkk`á T¸îÖ ïç{ =P¸]{

LådLV§ë <Ñá]ÖK uäá ÑüLgë ÇÖc ï{ LáN <dî�LÄtÖK QLsdZN êÄÖtSáÖK êîgLg©K QLáëÖtáÖK bìb]SÖ òL¸äÖK óÖs

QßëÉëRëdN àá dîWÉë .QKdLOS`ßKë Uë]OÖÖ êî�®`©K dîìLtáÖLN LáüKb bîÄSR ß Lçâô LáÉ <LçSîÖLt{ë êîOâLZÖK

Uë]N óÖs báStì Láâõ èôdáÖÖ ñdZ$R ïSÖK êîOoÖK Q®`bSÖKë Y®tÖK ÑLÉiô àá ÇÖc dîwë dî�LÄtÖLN Y®tÖK

.àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK èLsKdáÖ ÑìbtR ëô X]N íô àëb ÑLZd óÖs TìdZô

- @IDóÖs Ñëk]ÖK ï{ë <ï]kÖK umëÖK ï{ ÑLZdÖKë òL¸äÖK àîN èKëL¸áÖK ÜKbtâK éZëô êZÖLtá bäsë

YLçSâK óÖs uZ˛R àô zKdo©K àá Lådîwë QLáëÉ]ÖK óÖs ïxOäì <LçSìL|É ñbáë êî]kÖK êìLsdÖK QLáb`

Xî]N <[áKdOÖKë QLgLî¸ÖK uîáZ ï{ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK èLsKdá dëqäá YLáb´ ê]mKëë êo˛â êgLîg

.ÑLZdÖKë òL¸äÖK àá ÑÉ óÖs LådLVØ ÑîÖ]R òKdZõ <QKdKdÄÖK cL`RK ÑO� <óä¸Sì

- @ - ÜîZ ïZîRKdSgßK zbçÖKêìLsdÖK óÖs èLî]ÖK èdëb êÖîo <èôdáÖK Ñëk] êîâLÉáõ èbLìe

àëÉR Xî]Në êÖkÖK QKc QLáb`ÖKë QLáëÖtáÖKë êî]kÖK

èbîZ êîsëâ QKcë èdë¸îá dLtgöNë êáü®á

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @IEÜsbNë àîÖáLtÖKë ÑátÖK ML]kô QLáqäáë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK uá àëLtSÖLN <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:êîÖëbÖK QL¸gùáÖK àá

(ô)óÖs <êîáäSÖKë àLÉ¸ÖÖ ïÖëbÖK dáRùáÖK Ñás [áLâdN ï{ èbëÄtáÖK QLáKeSÖßK cî|äRë Üsb

êîsLáSZßK ê¥¥îáäSÖK àö¥¥˛N àwLçäNëÉ à®sõ ï{ë <dáRùáÖK Kcå dìdÄR ï{ bb]áÖK ë]äÖK

ï{ zKdo©K ÑëbÖK QLáKeSÖKë <(@D)êîsLáSZßK êîáäSÖÖ ïáÖLtÖK êáÄÖK dáRùá Ñás [áLâdNë

ÑZô àá <êÖkÖK QKc êîÖëbÖK QL�L|RßKë èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK

=dLás©K uîáZ àá QLîS|ÖKë òL¸äÖK QLZLîS]K êîOÖR

(M)êîÖÄtÖKë êìb¸ZÖK ê]kÖK àá QLìëS¸á óÖsöN uSáSÖK ï{ èLS|ÖKë èôdáÖK Å] bîÉöR èbLsõ

ÑîOg óÖs <êîäoëÖK QLtìd˛SÖK ï{ éZKdbõë ãeìetRë Å]ÖK Kcå êìLá]ë <LçwëÖN àÉáì

<QLgLî¸ÖK às ®m{ <êî]kÖK QLtìd˛SÖK Lçî{ LáN <êáüLÄÖK QLtìd˛SÖK lKdtSgKë <ÑLWáÖK

LáWî] <èôdáÖÖ LáÖ LçSNLZSgK àLámë <èôdáÖK ê]k òKeõ ÜKeSÖßK ˝ÉtR LçÖtZÖ ÜeÖì LáWî]

=èdîxSá QLîÖëù¸áë dKëbô àá <QbZë

(Y)[áKdN cî|äRë ÜîákSN <êîÖ]áÖK QLtáSZáÖK QLáqäáë êîüL¸äÖK QLáqäáÖK uá àëLtSÖLN <ÜLîÄÖK

èôdáÖK QLZLîS]K ïOÖR Xî]N <êìeÉdá ß êî]k QLáb` Ñá˛Rë <˝äZÖK rëâ ïsKdR êî]k
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èbL|SgK àëb Ñë]R Lá KdîWÉ QßL]ÖK ãcåë .éî{ MëwdáÖK dîw Ñá]ÖKë <ldáÖKë <êîÖÄtÖKë êîâbOÖK QLábkÖK

.QLáb`ÖK àá Lådîwë êî]kÖK QLáb`ÖK àá èôdáÖK

- @IIbüKeÖK ÑátÖK PâLZ óÖõ <dÄ|ÖKë <èëÄÖK MLOgô óÖõ dLÄS{ßKë <ˇîáçSÖLN êÖkSáÖK êîÖÄtÖK QLNKdomßKë

êî]kÖK ÑüL¸áÖK àîN àá ïå <bKëáÖK ÜKb`SgK èòLgõ ÇÖcÉë <ídg©K }ätÖK ÑLásô dRKëR bìKeRë nëxmÖKë

àá àbeì <àçäá QLNL˛ÖK êkL`Në <ÜÖLtÖK òL]âô ï{ òL¸äÖL{ .èôdáÖÖ LîáLäSá LÄÖ� ÑÉ˛R ïSÖK ñd`©K

êî]kÖK doL`áÖK àô LáÉ .àçÖL|oô óÖsë àçS]k óÖs èdîo` dLV§ àá ÇÖc éÉdSì Lá uá <yOSÖÖ àçÉ®çSgK

ÑátÖK ~ëg ï{ dëZ©K êm|`äá }üLqë ï{ òL¸äÖK àá dîOÉ bbs Ñátì Xî] <LçSîáåô ï{ bìKeSR êîäçáÖK

àú{ <ÇÖcÉ .bìKeSÖK ï{ dáS¸á bbtÖK Kcåë <êî]k dîwë êÄådá rLmëô Ñq ï{ êîágdÖK dîw ëô êîágdÖK

T]Okô <ÜÄtÖK ÇÖcÉë <ïÖgLäSÖK eLçZÖK PîkR ïSÖK àLod¸ÖK rKëâô àá Láådîwë Ü]dÖKë íbWÖK àLodg

.dÉOá T�ë ï{ Qbkd Kcõ LçZ®s ëô Lçäá êìL�ëÖK àÉáì lKdáô ïåë <òL¸äÖK àá èbìKeSá KbKbsô PîkR

- @I@PÖoSR êî]kÖK àçÖwKëi T]Okô <QLä¸áÖK òL¸äÖK bbs ïáLäRë u�ëSáÖK dátÖK Ñbtá ï{ èbLìeÖK uáë

ïSÖK <XáoÖK rLoÄâK èdS{ ï{ QKdîxSÖLN dVöSR èôdáÖÖ ÑZ©K êÖìëoÖK êî]kÖK QßLáS]ßKë .LkL` LáLáSåK

nL˛äÖK ÜKbtâKë êìcxSÖK }tm ÑWá <ÑáKëtÖK àá ÇÖc dîwë èLî]ÖK ÑKëo èbSááÖK rLmë©LN LçâKdS�K uá <àÉáì

lKdá© jL` ÜLáSåK ò®ìõ ÜeÖì LáÉ .ÜLqtÖK Å�dRë êìëábÖK êîsë©K lKdáô do` àá bìeR àô <ïâbOÖK

.òL¸äÖK àîN ê�Ls´Kë ê`ë`î˛ÖK àîN êÖbLOSáÖK QL�®tÖÖë <ñd`©K ê`ë`î˛ÖK

- @IA<èdîÄ|ÖK êìdm]ÖK ÅoLäáÖKë êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ Láîg ßë <ÑZdÖK àöi ÇÖc ï{ Lçâöi <èôdáÖKë

êîgL¸] èôdáÖÖë .ê†îOÖK dëåbSÖë êî†îOÖK UdKëÉÖÖ êZîSâ êî†îOÖK êî]kÖK doL`áÖÖ èbìKeSá èdëkN ldtSR

.LçÖ ldtSÖK àá ê|ÖS`á KdLV§ ïâLtR ïåë <êî†îOÖK bKëáÖKë QLVëÖáÖKë doL`áÖK }ÖS`á ãLZR ê|ÖS`á

- @IB.êîÖ]áÖK zëdqÖÖ LtOR <èbìbs ÑLÉiöN èdkL� èôdáÖÖ êî]kÖK êìLsdÖK êîsëâ àëÉR Lá KdîWÉë

óÖs ÜKëbÖK óÖs àÖk]ì ßë <êìd¸ÖKë êîkëk`ÖK àçÖ Ñ|É$R ßë <ÜKdS]LN àÖáLtì ß Lá KdîWÉ òL¸äÖL{

èLî]N êÄÖtSáÖK UKb]©K ÑáLtR Lá KdîWÉ <ÇÖc óÖs èë®së .ê]LSáÖK QLáb`ÖKë QKdLî`ÖK às êÖáLÉ QLáëÖtá

.Üü®á dîw òKëb }kë óÖõë èdëdm àëb ï]KdZÖK Ñ`bSÖK óÖõ íbùì Láá <êîOo ÑÉL˛á LçâöÉë èôdáÖK

- @ICP¸] LçÖîÖ]Rë <Låed{ë <ê]kÖLN êÄÖtSáÖK êîüLk]´K QLâLîOÖK uáZ êáqSäá èdëkN ÜSì ß Lá KdîWÉë

^ÖLká êáb`Ö êáb`S¸áÖK èdÄS¸áÖK êî{KdxáìbÖK dîìLtáÖKë <íbLkS�ßK - ïsLáSZßK umëÖKë <˝äZÖKë <à¸ÖK

QKc QKdîxSáÖK àá ÇÖc dîwë <ê˛áçáÖKë ê|îtmÖK QL†|ÖK óÖs êkL` ê|kN bìb˛SÖK uá <êîsd|ÖK QL†|ÖK

<àçÖ®SsKë òL¸äÖK QLî{ë àö˛N LçîÖs bLáSsßK àÉáì êWìb] QLâLîN àKbÖOÖK àá dîWÉ ï{ d{KëSR ßë .êÖkÖK

êÄìdoÖK às LîO¸â ÑîÖÄÖK ñëg zdt$ì ®{ .êkL` ê|kN èôdáÖK óÖs dVùR ïSÖK lKdá©Kë rLmë©K àö˛Në

dî{ëR àsë <dLás©K uîáZ àá òL¸äÖKë QLîS|ÖK ê]k óÖs êìbLkS�ßKë êîsLáSZßK ÑáKëtÖK LçN dVùR ïSÖK

àá êìL�ëÖK [áKdN êáî� àsë <QLáb`ÖK ãcå àá àçRbL|SgK nLáâôë òL¸äÖKë QLîS|ÖÖ êî]kÖK QLáb`ÖK

éî{ LáN X]OÖÖ um`R ÜÖ èôdáÖK ê]kÖ ê¥¥îáå©K QKc u¥¥îmKëáÖL{ .òL¸äÖÖ êO¸äÖLN ê]kÖK àî¸]Rë lKdá©K
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ñdZR ïSÖK êìdìd¸ÖK MdLZSÖK êqë]Öá èdëkN PîxRë .˝äZÖK rëäÖ LtOR êkk`á T¸îÖ ïç{ =P¸]{

LådLV§ë <Ñá]ÖK uäá ÑüLgë ÇÖc ï{ LáN <dî�LÄtÖK QLsdZN êÄÖtSáÖK êîgLg©K QLáëÖtáÖK bìb]SÖ òL¸äÖK óÖs

QßëÉëRëdN àá dîWÉë .QKdLOS`ßKë Uë]OÖÖ êî�®`©K dîìLtáÖLN LáüKb bîÄSR ß Lçâô LáÉ <LçSîÖLt{ë êîOâLZÖK

Uë]N óÖs báStì Láâõ èôdáÖÖ ñdZ$R ïSÖK êîOoÖK Q®`bSÖKë Y®tÖK ÑLÉiô àá ÇÖc dîwë dî�LÄtÖLN Y®tÖK

.àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK èLsKdáÖ ÑìbtR ëô X]N íô àëb ÑLZd óÖs TìdZô

- @IDóÖs Ñëk]ÖK ï{ë <ï]kÖK umëÖK ï{ ÑLZdÖKë òL¸äÖK àîN èKëL¸áÖK ÜKbtâK éZëô êZÖLtá bäsë

YLçSâK óÖs uZ˛R àô zKdo©K àá Lådîwë QLáëÉ]ÖK óÖs ïxOäì <LçSìL|É ñbáë êî]kÖK êìLsdÖK QLáb`

Xî]N <[áKdOÖKë QLgLî¸ÖK uîáZ ï{ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK èLsKdá dëqäá YLáb´ ê]mKëë êo˛â êgLîg

.ÑLZdÖKë òL¸äÖK àá ÑÉ óÖs LådLVØ ÑîÖ]R òKdZõ <QKdKdÄÖK cL`RK ÑO� <óä¸Sì

- @ - ÜîZ ïZîRKdSgßK zbçÖKêìLsdÖK óÖs èLî]ÖK èdëb êÖîo <èôdáÖK Ñëk] êîâLÉáõ èbLìe

àëÉR Xî]Në êÖkÖK QKc QLáb`ÖKë QLáëÖtáÖKë êî]kÖK

èbîZ êîsëâ QKcë èdë¸îá dLtgöNë êáü®á

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @IEÜsbNë àîÖáLtÖKë ÑátÖK ML]kô QLáqäáë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK uá àëLtSÖLN <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:êîÖëbÖK QL¸gùáÖK àá

(ô)óÖs <êîáäSÖKë àLÉ¸ÖÖ ïÖëbÖK dáRùáÖK Ñás [áLâdN ï{ èbëÄtáÖK QLáKeSÖßK cî|äRë Üsb

êîsLáSZßK ê¥¥îáäSÖK àö¥¥˛N àwLçäNëÉ à®sõ ï{ë <dáRùáÖK Kcå dìdÄR ï{ bb]áÖK ë]äÖK

ï{ zKdo©K ÑëbÖK QLáKeSÖKë <(@D)êîsLáSZßK êîáäSÖÖ ïáÖLtÖK êáÄÖK dáRùá Ñás [áLâdNë

ÑZô àá <êÖkÖK QKc êîÖëbÖK QL�L|RßKë èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK

=dLás©K uîáZ àá QLîS|ÖKë òL¸äÖK QLZLîS]K êîOÖR

(M)êîÖÄtÖKë êìb¸ZÖK ê]kÖK àá QLìëS¸á óÖsöN uSáSÖK ï{ èLS|ÖKë èôdáÖK Å] bîÉöR èbLsõ

ÑîOg óÖs <êîäoëÖK QLtìd˛SÖK ï{ éZKdbõë ãeìetRë Å]ÖK Kcå êìLá]ë <LçwëÖN àÉáì

<QLgLî¸ÖK às ®m{ <êî]kÖK QLtìd˛SÖK Lçî{ LáN <êáüLÄÖK QLtìd˛SÖK lKdtSgKë <ÑLWáÖK

LáWî] <èôdáÖÖ LáÖ LçSNLZSgK àLámë <èôdáÖK ê]k òKeõ ÜKeSÖßK ˝ÉtR LçÖtZÖ ÜeÖì LáWî]

=èdîxSá QLîÖëù¸áë dKëbô àá <QbZë

(Y)[áKdN cî|äRë ÜîákSN <êîÖ]áÖK QLtáSZáÖK QLáqäáë êîüL¸äÖK QLáqäáÖK uá àëLtSÖLN <ÜLîÄÖK
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éOÖoSì Láë èbbtSáÖK LçRLîÖëù¸áë LådKëbô dLOSsßK ï{ c`öRë <LçRLî] Ñ]Kdá uîáZ ï{

èôdáÖK QLZLîS]K rëäRë <QL�ëtáÖKë QLî|ìdÖK òL¸äÖÖ êkL`ÖK QLZLîS]ßKë <T�ë àá LåùKbô

às ®m{ <êî{LÄWÖKë êìbLkS�ßKë êîsLáSZßK ~dKë|ÖKë à¸ÖK ï{ QL{®S`ßK às °iLäÖK

àLÉ¸ÖKë ê¥îÖ]áÖK QL¥táSZáÖK ó¥Öõ ê¥îáSäáÖK Láîg ßë èôd¥áÖK àëù¥i YKdbõë <ñd¥`ô ÑáKës

ïSÖK QLOÄtÖK uîáZ êÖKeõë =êî]kÖK êìLsdÖK [áKdNë QLìëÖëô nîo`Rë bìb]R ï{ àîîÖk©K

êìLsdÖK QLáb` àá êtgKë êsëáZá dî{ëRë èôdáÖÖ êî]kÖK QLáb`ÖK ÜìbÄR ldStR

=êî]kÖK

(b)Üb� óÖs ïsLáSZßK àLámÖK Üqâ àá èbL|SgßK àá <èLî]ÖK èdëb êÖîo <èôdáÖK àîÉáR

=ÑZdÖK uá èKëL¸áÖK

(å)èbîåeÖKë èbîZÖK êîsëäÖK QKcë ê]LSáÖK êîÖë©K êî]kÖK êìLsdÖK QLáb` àá bìeáÖK dî{ëR

QLáb`ÖK àámSR ïSÖK êîNLZâ´Kë êî¸äZÖK ê]kÖK ÑLZá ï{ êìLsdÖK ÇÖc ï{ LáN àáWÖK

êÖL] ï{ êìLsdÖKë êáëá©K êìLsdÖ jL` ÜLáSåK ò®ìõ uá èdg©K ÜîqäSN êÄÖtSáÖK QLáëÖtáÖKë

=êîáäSÖKë àLÉ¸ÖÖ ïÖëbÖK dáRùáÖK Ñás [áLâdN ï{ éîÖs Å|SáÖK ë]äÖK óÖs ûdLoÖK bîÖëSÖK

(ë)<ê]kÖK ÑLZá ï{ àîÖáLtÖK óÖõ éZëáÖK PìdbSÖKë êî]kÖK QLáb`ÖKë QLáëÖtáÖK ÜîákR èbLsõ

QßLkRßK QKdLçáN ÅÖtSì Láî{ ÑátS¸áÖK dqâ QLçZë ˝ÉtRë ˝äZÖK rëâ ïsKdR LáîÉ

àëÉR àô ïxOäìë =êìd¸ÖKë êîkëk`ÖK éÖ àámR àô ï{ ÑátS¸áÖK Å]ë àìd`ØK uá ÑáLtSÖKë

=ïÖÉ [çâ rLORK óÖs êáüL� PìdbSÖK QLîÖásë QLáëÖtáÖKë QLáb`ÖK ãcå

(e)dîìLtáÖKë àL¸â´K ~ëÄ]N ê]kÖK ÑLZá ï{ àîÖáLtÖKë êî]kÖK QLáb`ÖK uîáZ bîÄR êÖL|É
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ÑÉÖ êüLáÖK ï{ BD àëb Lá óÖõ umdÖK QLî{ë Ñbtá ï{ AIDI ÜLs ÑëÖ]N lL|`âK ÅîÄ]Rë

=ê¸áL`ÖK àg àëb ÑL|o©K óÖõ êO¸äÖLN }Öô ÑÉÖ CD àëb Lá óÖõë ï] bëÖëá @ III

(Ü)àçábÄR uá êìëcxSÖKë êî]kÖK QLáb`ÖKë QLáëÖtáÖK óÖs dáS¸á ÑÉ˛N QLäOÖK Ñëk] êÖL|É

=êÖëçÉÖK êÖ]dá óÖõ êÖë|oÖK êÖ]dá àá ÜîÖg ÑÉ˛N àçÖLÄSâK dî¸îR êîxN à¸ÖK ï{

(à)à¸ÖK ï{ ÜbÄSÖLN êÖkSáÖK QKdîxSÖK Üç{ óÖs èôdáÖK èbsL¸áÖ êîá®sõ QLáb`ë [áKdN umë

òL¸äÖÖ jL` ÜLáSåK ò®ìõ uá <LçSîOÖRë QLä¸áÖÖ êî]kÖK QLZLîS]ßLN êìLätÖKë =Lçtá }îÉSÖKë

=LîZëÖëÉîg ëô Lìb¸Z àìd`§ óÖs àbáStì ïü®ÖK

(f)ÑLÉiô àá ÑÉi íô àá àîâLtì ïR®ÖK <dLás©K uîáZ àá <òL¸äÖKë QLäOÖK Ñëk] êÖL|É

=êásKbÖK QLáb`ÖK óÖs ê¢Ls´K

(r)dLo`©K }î|`R êîxN êáe®ÖK QLtìd˛SÖK àgë [áKdOÖK ÜîákRë êkL` QLgLîg êwLîk

ÇÖR óÖs òLmÄÖKë <Lådîwë <ÑátÖK àÉLáô ï{ë <TîOÖK Ñ`Kb ÑátÖLN êoORdáÖK êîäçáÖKë êî†îOÖK

=QLtmdáÖKë ÑáKë]ÖÖ ÜLáSåßK ò®ìõ uá dLo`©K

(z)QLìëS¸áÖK àá Lådîw ëô êîÖë©K êî]kÖK êìLsdÖK Üqâ ï{ êîÖÄtÖK ê]kÖK QLáb` YLábK

QLäOÖK óÖs zdtSÖK óÖs ê]kÖK ÑLZá ï{ àîÖáLtÖK PìdbRë <êásKb [áKdN umëë <êOgLäáÖK

}ätÖK Láîg ßë }ätÖK ÑLÉiô àá ÑÉi í© àmdtR ïR®ÖK dátÖK Ñ]Kdá uîáZ àá òL¸äÖKë

às êZRLäÖK êÖáLtáÖK èòLgõ rKëâô àá d`§ rëâ íô ëô ï¸äZÖK òKbSsßK ëô <èdg©K Ñ`Kb

=àçSZÖLtáë ^Ö¸áÖK dîwë ^Ö¸áÖK rKeäÖK

(j)ÅîÄ]SN êÖî|ÉÖK ÑüLgëÖKë ÑO¸ÖK ï{ dqäÖKë =êîìbWÖK êsLmdÖK büKë|N ÅÖtSáÖK Ü®s´K eìetR

ê]kÖK êáqäá LçStmë ïSÖK Ü©K àOÖ ÑüKbN Åìë¸SÖ êîÖëbÖK êâëbáÖÖ ÑáLÉÖK cî|äSÖK

às ÇÖcë àåbîÖKëá rLmdK àá QLçá©K àîÉáRë <êÖë|oÖÖ èb]SáÖK Üá©K êáqäá/êîáÖLtÖK

=íëätáÖKë ïÖátÖKë íbLkS¢ßKë ïâëâLÄÖK ÜsbÖK ÜìbÄR Åìdo

(~)êîüL¸äÖK QLáqäáÖK êkL` èdëkNë <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK ÇKdiõë ÜsbÖ QLîÖ§ òL˛âõ

ï{ <òL¸äÖKë QLäOÖK ê]k àî¸]R ÑZô àá êÖáLtÖK QL†îçÖK àá Lådîwë êîäçáÖK QLsLáZÖKë

rLoÄÖK dLoõ ï{ Låcî|äRë <Üü®áÖK ë]äÖK óÖs <[áKdOÖK ÜîákRë êîáëÉ]ÖK QLgLî¸ÖK umë

= QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs êÖkÖK QKc QLsLoÄÖKë ï]kÖK

(d)òL˛âõ óÖs èbsL¸áÖKë èôdáÖK ê]k ÑLZá ï{ êÖáLtÖK êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK Üsb

=ê]kÖK ï{ dVùR ïSÖK QLsLoÄÖK uîáZ àîN àëLtSÖKë Åî¸äSÖK àî¸]R óÖõ êîáKdÖK QLÉO˛ÖK

-49- 96-27299

(h)êîâßbîkÖK QKbtáÖKë ÜeKëÖÖK àá dáS¸áë ~ëVëá bKbáõ bëZë àLámë dî�LÄtÖK òKdi bîidR

bLidSgßK uá <QKbtáÖKë ÜeKëÖÖK àá Lådîwë êtî{dÖK êîsëäÖK QKc Ñá]ÖK uäá ÑüLgëë

àëÉR àô êÖL|Éë =êîáÖLtÖK ê]kÖK êáqäá LçStmë ïSÖK êîgLg©K êìëb™Ö êîZcëáäÖK êáüLÄÖLN

óÖs êÄ{KëáÖÖ êîáîqäSÖK êîäoëÖK QLîÖátÖK Ñ®` àá ÇÖcë êâëáöá ÑüLgëÖKë dî�LÄtÖK

=dî�LÄtÖK

(Q)óÖs LçRdgô Ñëk]ë QKdb`áÖK ÑLátSgK òï¸R ïSÖK èôdáÖK Ñëk]Ö êä¸]á ÑOg dî{ëR

=êOgLäáÖK ÑîåöSÖK èbLsõë Y®tÖK QLáb`

(U)óÖsë êî˛îtáÖK èdg©K bîtk óÖs ïüKcxÖK àá©K àLámë eìetSN <òLmS�ßK P¸] <ÜLîÄÖK

òL¸äÖKë QLäOÖK uîáZÖ êìëcxSÖK êÖL]ÖK àî¸]R óÖõ êîáKdÖK [áKdOÖK cî|äRë <ïäoëÖK bîtkÖK

dáRùáÖK ãbáSsK ícÖK êìcxSÖK àö˛N ÑátÖK [áLâdN ï{ èbëÄtáÖK QLáKeSÖßK cî|äR Åìdo às

ÑbStáÖKë bL]ÖK êìcxSÖK òëg ï{ lL|`âK ÅîÄ]R ÇÖc ï{ LáN <(@F)êìcxSÖLN ïätáÖK ïÖëbÖK

}kâ dKbÄáN <AIII ÜLs ÑëÖ]N <ïáÖLtÖK bîtkÖK óÖs ê¸áL`ÖK àg àëb ÑL|o©K ñbÖ

àî¸äZÖK àîN QKëZ|ÖÖ jL` ÜLáSåK ò®ìõë =@HHI ÜLs ï{ êÖZ¸á TâLÉ ïSÖK QLìëS¸áÖK

QLäOÖK ñbÖ bìb]ÖK jÄâ às [RLäÖK ÜbÖK dÄ{ ï{ lL|`âK ÅîÄ]Rë <êìcxSÖK ÑLZá ï{

=@HHI ÜLs ï{ êÖZ¸á TâLÉ ïSÖK QLìëS¸áÖK ïWÖV dKbÄáN <AIII ÜLs ÑëÖ]N <òL¸äÖKë

(_)êÖLt{ Üqâ òL˛âõë ïáÖLtÖK bîtkÖK óÖs ï]kÖK zdkÖKë êâëáöáÖK Md˛ÖK ãLîá d{KëR êÖL|É

=àÉáá T�ë Md�ô ï{ ÜLtÖK uìeëSÖÖ

(c)óÖõ èKëL¸áÖK Üb� óÖsë ÑáLÉ ÑÉ˛N àîîÖk©K àLÉ¸ÖK óÖõ êîáSäáÖK èôdáÖK Ñëkë êÖL|É

.êî]kÖK êìLsdÖK ÑLZá ï{ QLáb`ÖKë êîgLg©K ÑÉLîçÖK

èôdáÖK ê]k à4¸]R ïSÖK êîüL�ëÖK [áKdOÖK eìetR - A - ÜîZ ïZîRKdSgßK zbçÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @IF<jL`ÖK rLoÄÖKë <Ü®s´K nüLgëë <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK uá àëLtSÖLN <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:òLmS�ßK P¸] <èb]SáÖK Üá©K QL†îå ÇÖc ï{ LáN <êÖkÖK QKc êîÖëbÖK QLáqäáÖKë

(ô)èôdáÖK ÜsbR ïSÖK êîágdÖK dîwë êîágdÖK êîáîÖtSÖK [áKdOÖK àá ÑÉ óÖõ êìëÖë©K òLosõ

êîÖëù¸áÖK Ñá]Rë <QKdKdÄÖK cL`RKë <ê{dtáÖK ML¸SÉKë <QKcÖK ÜKdS]K êîáäR àá LçäÉáRë

êî¸äZÖK èLî]ÖLN êÄÖtSáÖK ÑüL¸áÖK ï{ ÑbLOSáÖK ÜKdS]ßK ÅÄ]Rë <LçS]kN ÅÖtSì Láî{

èdëkN eîÉdSÖK uá <LçSá®gë èôdáÖK ê]k êîáåöN ÅÖtSì Láî{ ÑZdÖK }ÄWRë <êNëk`ÖKë

óÖs òLmÄÖK óÖs bÉùR ïSÖKë èôdáÖKë ÑZdÖK àá ÑÉ óÖõ êçZëáÖK [áKdOÖK óÖs êkL`

-50- 96-27299
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ÑÉÖ êüLáÖK ï{ BD àëb Lá óÖõ umdÖK QLî{ë Ñbtá ï{ AIDI ÜLs ÑëÖ]N lL|`âK ÅîÄ]Rë

=ê¸áL`ÖK àg àëb ÑL|o©K óÖõ êO¸äÖLN }Öô ÑÉÖ CD àëb Lá óÖõë ï] bëÖëá @ III

(Ü)àçábÄR uá êìëcxSÖKë êî]kÖK QLáb`ÖKë QLáëÖtáÖK óÖs dáS¸á ÑÉ˛N QLäOÖK Ñëk] êÖL|É

=êÖëçÉÖK êÖ]dá óÖõ êÖë|oÖK êÖ]dá àá ÜîÖg ÑÉ˛N àçÖLÄSâK dî¸îR êîxN à¸ÖK ï{

(à)à¸ÖK ï{ ÜbÄSÖLN êÖkSáÖK QKdîxSÖK Üç{ óÖs èôdáÖK èbsL¸áÖ êîá®sõ QLáb`ë [áKdN umë

òL¸äÖÖ jL` ÜLáSåK ò®ìõ uá <LçSîOÖRë QLä¸áÖÖ êî]kÖK QLZLîS]ßLN êìLätÖKë =Lçtá }îÉSÖKë

=LîZëÖëÉîg ëô Lìb¸Z àìd`§ óÖs àbáStì ïü®ÖK

(f)ÑLÉiô àá ÑÉi íô àá àîâLtì ïR®ÖK <dLás©K uîáZ àá <òL¸äÖKë QLäOÖK Ñëk] êÖL|É

=êásKbÖK QLáb`ÖK óÖs ê¢Ls´K

(r)dLo`©K }î|`R êîxN êáe®ÖK QLtìd˛SÖK àgë [áKdOÖK ÜîákRë êkL` QLgLîg êwLîk

ÇÖR óÖs òLmÄÖKë <Lådîwë <ÑátÖK àÉLáô ï{ë <TîOÖK Ñ`Kb ÑátÖLN êoORdáÖK êîäçáÖKë êî†îOÖK

=QLtmdáÖKë ÑáKë]ÖÖ ÜLáSåßK ò®ìõ uá dLo`©K

(z)QLìëS¸áÖK àá Lådîw ëô êîÖë©K êî]kÖK êìLsdÖK Üqâ ï{ êîÖÄtÖK ê]kÖK QLáb` YLábK

QLäOÖK óÖs zdtSÖK óÖs ê]kÖK ÑLZá ï{ àîÖáLtÖK PìdbRë <êásKb [áKdN umëë <êOgLäáÖK

}ätÖK Láîg ßë }ätÖK ÑLÉiô àá ÑÉi í© àmdtR ïR®ÖK dátÖK Ñ]Kdá uîáZ àá òL¸äÖKë

às êZRLäÖK êÖáLtáÖK èòLgõ rKëâô àá d`§ rëâ íô ëô ï¸äZÖK òKbSsßK ëô <èdg©K Ñ`Kb

=àçSZÖLtáë ^Ö¸áÖK dîwë ^Ö¸áÖK rKeäÖK

(j)ÅîÄ]SN êÖî|ÉÖK ÑüLgëÖKë ÑO¸ÖK ï{ dqäÖKë =êîìbWÖK êsLmdÖK büKë|N ÅÖtSáÖK Ü®s´K eìetR

ê]kÖK êáqäá LçStmë ïSÖK Ü©K àOÖ ÑüKbN Åìë¸SÖ êîÖëbÖK êâëbáÖÖ ÑáLÉÖK cî|äSÖK

às ÇÖcë àåbîÖKëá rLmdK àá QLçá©K àîÉáRë <êÖë|oÖÖ èb]SáÖK Üá©K êáqäá/êîáÖLtÖK

=íëätáÖKë ïÖátÖKë íbLkS¢ßKë ïâëâLÄÖK ÜsbÖK ÜìbÄR Åìdo

(~)êîüL¸äÖK QLáqäáÖK êkL` èdëkNë <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK ÇKdiõë ÜsbÖ QLîÖ§ òL˛âõ

ï{ <òL¸äÖKë QLäOÖK ê]k àî¸]R ÑZô àá êÖáLtÖK QL†îçÖK àá Lådîwë êîäçáÖK QLsLáZÖKë

rLoÄÖK dLoõ ï{ Låcî|äRë <Üü®áÖK ë]äÖK óÖs <[áKdOÖK ÜîákRë êîáëÉ]ÖK QLgLî¸ÖK umë

= QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs êÖkÖK QKc QLsLoÄÖKë ï]kÖK

(d)òL˛âõ óÖs èbsL¸áÖKë èôdáÖK ê]k ÑLZá ï{ êÖáLtÖK êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK Üsb

=ê]kÖK ï{ dVùR ïSÖK QLsLoÄÖK uîáZ àîN àëLtSÖKë Åî¸äSÖK àî¸]R óÖõ êîáKdÖK QLÉO˛ÖK

-49- 96-27299

(h)êîâßbîkÖK QKbtáÖKë ÜeKëÖÖK àá dáS¸áë ~ëVëá bKbáõ bëZë àLámë dî�LÄtÖK òKdi bîidR

bLidSgßK uá <QKbtáÖKë ÜeKëÖÖK àá Lådîwë êtî{dÖK êîsëäÖK QKc Ñá]ÖK uäá ÑüLgëë

àëÉR àô êÖL|Éë =êîáÖLtÖK ê]kÖK êáqäá LçStmë ïSÖK êîgLg©K êìëb™Ö êîZcëáäÖK êáüLÄÖLN

óÖs êÄ{KëáÖÖ êîáîqäSÖK êîäoëÖK QLîÖátÖK Ñ®` àá ÇÖcë êâëáöá ÑüLgëÖKë dî�LÄtÖK

=dî�LÄtÖK

(Q)óÖs LçRdgô Ñëk]ë QKdb`áÖK ÑLátSgK òï¸R ïSÖK èôdáÖK Ñëk]Ö êä¸]á ÑOg dî{ëR

=êOgLäáÖK ÑîåöSÖK èbLsõë Y®tÖK QLáb`

(U)óÖsë êî˛îtáÖK èdg©K bîtk óÖs ïüKcxÖK àá©K àLámë eìetSN <òLmS�ßK P¸] <ÜLîÄÖK

òL¸äÖKë QLäOÖK uîáZÖ êìëcxSÖK êÖL]ÖK àî¸]R óÖõ êîáKdÖK [áKdOÖK cî|äRë <ïäoëÖK bîtkÖK

dáRùáÖK ãbáSsK ícÖK êìcxSÖK àö˛N ÑátÖK [áLâdN ï{ èbëÄtáÖK QLáKeSÖßK cî|äR Åìdo às

ÑbStáÖKë bL]ÖK êìcxSÖK òëg ï{ lL|`âK ÅîÄ]R ÇÖc ï{ LáN <(@F)êìcxSÖLN ïätáÖK ïÖëbÖK

}kâ dKbÄáN <AIII ÜLs ÑëÖ]N <ïáÖLtÖK bîtkÖK óÖs ê¸áL`ÖK àg àëb ÑL|o©K ñbÖ

àî¸äZÖK àîN QKëZ|ÖÖ jL` ÜLáSåK ò®ìõë =@HHI ÜLs ï{ êÖZ¸á TâLÉ ïSÖK QLìëS¸áÖK

QLäOÖK ñbÖ bìb]ÖK jÄâ às [RLäÖK ÜbÖK dÄ{ ï{ lL|`âK ÅîÄ]Rë <êìcxSÖK ÑLZá ï{

=@HHI ÜLs ï{ êÖZ¸á TâLÉ ïSÖK QLìëS¸áÖK ïWÖV dKbÄáN <AIII ÜLs ÑëÖ]N <òL¸äÖKë

(_)êÖLt{ Üqâ òL˛âõë ïáÖLtÖK bîtkÖK óÖs ï]kÖK zdkÖKë êâëáöáÖK Md˛ÖK ãLîá d{KëR êÖL|É

=àÉáá T�ë Md�ô ï{ ÜLtÖK uìeëSÖÖ

(c)óÖõ èKëL¸áÖK Üb� óÖsë ÑáLÉ ÑÉ˛N àîîÖk©K àLÉ¸ÖK óÖõ êîáSäáÖK èôdáÖK Ñëkë êÖL|É

.êî]kÖK êìLsdÖK ÑLZá ï{ QLáb`ÖKë êîgLg©K ÑÉLîçÖK

èôdáÖK ê]k à4¸]R ïSÖK êîüL�ëÖK [áKdOÖK eìetR - A - ÜîZ ïZîRKdSgßK zbçÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @IF<jL`ÖK rLoÄÖKë <Ü®s´K nüLgëë <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK uá àëLtSÖLN <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:òLmS�ßK P¸] <èb]SáÖK Üá©K QL†îå ÇÖc ï{ LáN <êÖkÖK QKc êîÖëbÖK QLáqäáÖKë

(ô)èôdáÖK ÜsbR ïSÖK êîágdÖK dîwë êîágdÖK êîáîÖtSÖK [áKdOÖK àá ÑÉ óÖõ êìëÖë©K òLosõ

êîÖëù¸áÖK Ñá]Rë <QKdKdÄÖK cL`RKë <ê{dtáÖK ML¸SÉKë <QKcÖK ÜKdS]K êîáäR àá LçäÉáRë

êî¸äZÖK èLî]ÖLN êÄÖtSáÖK ÑüL¸áÖK ï{ ÑbLOSáÖK ÜKdS]ßK ÅÄ]Rë <LçS]kN ÅÖtSì Láî{

èdëkN eîÉdSÖK uá <LçSá®gë èôdáÖK ê]k êîáåöN ÅÖtSì Láî{ ÑZdÖK }ÄWRë <êNëk`ÖKë

óÖs òLmÄÖK óÖs bÉùR ïSÖKë èôdáÖKë ÑZdÖK àá ÑÉ óÖõ êçZëáÖK [áKdOÖK óÖs êkL`

-50- 96-27299
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éäs [Säì Láá) dëÉcÖK òLäN©K Ñîm|Rë <àLS`ÖK ÇÖc ï{ LáN <èdLmÖK QLgdLááÖKë }�KëáÖK

<ÑL|o©K YKëe ÇÖc ï{ LáN <dÉOáÖK YKëeÖKë <(èbßëÖK ÑO� ï¸äZÖK òLÄSâßKë ULâ´K bôë

óÖõ LâLî]ô íbùì ícÖK <ï¸äZÖK òKbSsßKë <ï¸äZÖK Ñ®xSgßKë <èôdáÖK bm éZëáÖK }ätÖKë

àá Lådîwë (ebìßK) P¸SÉáÖK êsLäáÖK jÄâ êáe®Sá/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî|N êNLk´K

bm eîîáSÖKë <QKdb`áÖK ÑLátSgK èòLgõë <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K

êÄÖtSáÖK èdLmÖK QLgdLááÖKë }�KëáÖK àá ÇÖc dîwë <êìcw©K uìeëR ï{ èôdáÖKë TäOÖK

ÑÉ˛R b� QLgdLááÖK ãcå àá ltN àöN ÜîÖ¸SÖK uá <LçSá®gë LçS]kë èôdáÖK èLî]N

=PoÖK êäçá MKb§ ûbLOáÖë àL¸â´K ~ëÄ]Ö QLÉLçSâK

(M)àá êÖLátÖKë ÜîÖtSÖK ïÖLZá ï{ QLgLîgë êìd˛N êîáäR QLgLîgë êîsLáSZK QLgLîg rLORK

àî¸]Rë <Ñ®Ss®Ö LçmdtR àá b]ÖK êîxNë èôdáÖK éäá ïâLtR ícÖK dÄ|ÖK óÖs òLmÄÖK ÑZô

=LçS]k

(Y)ÜìbÄRë <TîOÖK Ñ`Kb ÑátÖKë ÑL|o©K êìLsd ï{ íëL¸SÖLN éOîkâ Ñá]R óÖs ÑZdÖK uîZ˛R

=Lçtá ˇîtì ß àLÉ àõë óS] éRdg© ïÖLáÖK ÜsbÖK àá éSk]

(b)eîîáSÖK óÖs ïmÄR ïSÖK QLgdLááÖKë dîìLtáÖK uîZ˛Rë QL¸gùáÖK \®kõë àîâKëÄÖK eìetR

=ïNLZâ´Kë ï¸äZÖK éÉëÖg êîÖëù¸á Ñá]R óÖs ÑZdÖKë èôdáÖK àá ®É uZ˛Rë èôdáÖK bm

êáe®ÖK nëd˛ÖK àLám êîxN dîNKbSÖK cL`RKë <êîk`˛ÖK êá®¸ÖÖ ÑáLÉÖK ÜKdS]ßK êÖL|Éë

=êìd¸ÄÖK QLgdLááÖKë àîâKëÄÖK óÖs òLmÄÖKë <êîNLZâ´K Lç�ëÄ] èôdáÖK êgdLááÖ

(å)nüLgëë <êáLtÖK êî]kÖK Q®á]ÖK Ñ®` àá Låd˛âë <LçîÖs Ñëk]ÖK Ñç¸ì QLáëÖtá bKbsõ

èôdáÖK ML¸SÉK Ñ|Éì ë]â óÖs êááká àëÉR <ïáîÖtSÖK ÜLqäÖKë ê�ëVëáÖK èdë˛áÖKë <Ü®s´K

QLáëÖtáÖK Láîg ßë <ÜçS]kN ÅÖtSì Láî{ ê{dtáÖÖ <jëk`ÖK éZë óÖs MLO˛ÖKë <ÑZdÖKë

QLáëÖtáÖK óÖs Ñëk]ÖK ï{ Ñ|oÖK ~ëÄ] èLsKdá uá <MLZâßKë êî¸äZÖK bLtN©K àö˛N

QLOZKëë ~ëÄ]ë QLîÖëù¸á às ®m{ <êîsKëÖK êÄ{KëáÖK ÜKdS]Kë êìd¸ÖKë êîkëk`ÖKë

èdëoSáÖK QKdbÄÖK uá Å|SR êÄìdoN <Këd{ëì àô ï{ àîîsd˛ÖK dëá©K òLîÖëôë àìbÖKëÖK

êî�L|RK ï{ LçN zdStáÖK é�ëÄ]Ö Ñ|oÖK êgdLáá ï{ àîOgLäáÖK bLidßKë éîZëSÖK <Ñ|oÖÖ

êÖL|Éë =èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK uá Å|Sì LáNë <Ñ|oÖK ~ëÄ]

=éN êÄÖtSáÖK QKòKdZßK uîáZ cL`RK bäs LîÖëô KdLOSsK Ñ|oÖK ^ÖLká ò®ìõ

(ë)jd|ÖK ê]LR´ ïÖ]áÖK uáSZáÖK ï{ë <ÑátÖK àLÉá ï{ë <ïáîÖtSÖK ÜLqäÖK ï{ [áKdN Üsbë umë

ïå LáÖWá êî]ìëdSÖKë êîâbOÖK êo˛â©Kë êmLìdÖK êgdLááÖ dLás©K uîáZ àá òL¸äÖKë QLäOÖÖ

=àîäOÖKë ÑLZdÖÖ ê]LSá

-51- 96-27299

(e)ÜîÖtSÖK ÑWá <èbb]á êOgLäá [áKdN cî|äRë <àîÄåKdáÖÖ èbb]áÖK QLZLîS]ßLN zKdSsßK

às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K àö˛Në êîNLZâ´Kë êî¸äZÖK ê]kÖK LìLm� àö˛N QLáëÖtáÖK ÜìbÄRë

~ëÄ] èLsKdá uá <ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ Lçî{ LáN <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo

.ã®sô (å) @IF èdÄ|ÖK ï{ êäîOáÖK àìbÖKëÖK QLOZKëë ~ëÄ]ë QLîÖëù¸áë Ñ|oÖK

(\)àáÄì ïR®ÖK òL¸äÖK éÖá]SR ícÖK bìKeSáÖKë °{LÉSáÖK dîw òPtÖK àá }|`R QLgLîg umë

[áKdNë Üsb àá ï|Éì LáN àåbKbáõ Åìdo às ÇÖcë uáSZáÖKë èdg©K Ñ`Kb èbbtSá dKëböN

=êîsLáSZßKë êî]kÖK QLáb`ÖK dLoõ ï{

(n)èôdáÖK óÖõ êO¸äÖLN êî�dSÖKë dZ©K ÇÖc ï{ LáN <ÑátÖK zëdq àëÉR àô àámR êáqâô bLáSsK

ÇÖcë êîäçáÖKë ê|käáÖK dîìLtáÖLN ï|Rë êìeîîáR dîw <ï]kÖK ÜLqäÖK QLìëS¸á uîáZ ï{

=ÑLt{ ë]â óÖs LçÖátN r®omßK àá àÉáSR ïÉÖ

(í)àá ôeZSì ß KòeZ êìcxSÖKë ê]kÖK ÑLZá ï{ PìdbSÖK QLîÖásë QLáëÖtáÖK ÑÉ˛R àô àLám

=êîüKbSNßK êÖ]dáÖK àá KòbN êîgKdbÖK [åLäáÖKë dLOÉÖK êîáô ë]á [áKdN uîáZ

(Ç)QLîS|ÖKë òL¸äÖK êîsëSÖ êî|îÄWRë êîá®sõ [áKdNë Ü®s´K nüLgëÖ Q®á] cî|äRë umë

LçâLábõë QKdb`áÖK ÑLátSgK èòLgõ às êáZLäÖK êÖkÖK QKc dLo`©Kë êî]kÖK dLo`©LN

eetRë àLáb´Kë QKdb`áÖK ÑLátSgK èòLgõ Übs óÖs uZ˛R [áKdNë QLîZîRKdSgK rLORKë

=òL|˛ÖKë ÑîåöSÖK èbLsõ

(Ñ)èôdáÖK Pîkì ldá ëåë <ÜLqtÖK Å�dR àá êìL�ëÖÖ êÉgLáSáë êÖáLi [áKdN cî|äRë nLOäSgK

=éSZÖLtáë ékî`˛SÖë <PÖLxÖK ï{

(Ü)ÑëLäSR ïSÖK <Ü®s´K nüLgë Q®á] ÇÖc ï{ LáN <QLáb`ÖKë [áKdOÖK eìetR ëô/ë bLZìõ

<ïÖgLäSÖK eLçZÖK àLodg rKëâô àá ÇÖc dîwë Ü]dÖK Åäsë íbWÖK àLodg àá êìL�ëÖK

=LçSZÖLtáë <Lçäs dÉOáÖK }˛ÉÖKë

(à)QLtáSZáÖKë ÅoLäáÖK ï{ Láîg ßë <bìKeSá ÑÉ˛N ê]kÖK bbçR ïSÖK êî†îOÖK dLo`©K àá b]ÖK

<êîáäSÖKë ê†îOÖK àö˛N ëìd à®sõ ï{ éîÖs Å|SáÖK ë]äÖK óÖs <ïüL�ë [çâ ÅîOoRë =èdîÄ|ÖK

dLo`©K às v®N´K YKdbõë (@G)êîáäSÖKë ê†îOÖLN ïätáÖK èb]SáÖK Üá©K dáRùá ãbáSsK ícÖK

=(@H)A@ àdÄÖK ÑLásô ÑëbZ cî|äR bkd êîÖás àám èôdáÖK ê]k bbçR ïSÖK êî†îOÖK

(f)ÜLtÖK dëçáZÖKë QLgLî¸ÖK ïtmKëë ê]kÖK ÑLZá ï{ àîÖáLtÖKë èôdáÖK ñbÖ ïsë bLZìõ

êZL]ÖLNë <yOSÖK Ç®çSgK às êáZLäÖK <LçìbL|R ÇÖc uá àÉáì ïSÖK êáî¸ZÖK êî]kÖK dLo`©LN

-52- 96-27299
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éäs [Säì Láá) dëÉcÖK òLäN©K Ñîm|Rë <àLS`ÖK ÇÖc ï{ LáN <èdLmÖK QLgdLááÖKë }�KëáÖK

<ÑL|o©K YKëe ÇÖc ï{ LáN <dÉOáÖK YKëeÖKë <(èbßëÖK ÑO� ï¸äZÖK òLÄSâßKë ULâ´K bôë

óÖõ LâLî]ô íbùì ícÖK <ï¸äZÖK òKbSsßKë <ï¸äZÖK Ñ®xSgßKë <èôdáÖK bm éZëáÖK }ätÖKë

àá Lådîwë (ebìßK) P¸SÉáÖK êsLäáÖK jÄâ êáe®Sá/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî|N êNLk´K

bm eîîáSÖKë <QKdb`áÖK ÑLátSgK èòLgõë <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K

êÄÖtSáÖK èdLmÖK QLgdLááÖKë }�KëáÖK àá ÇÖc dîwë <êìcw©K uìeëR ï{ èôdáÖKë TäOÖK

ÑÉ˛R b� QLgdLááÖK ãcå àá ltN àöN ÜîÖ¸SÖK uá <LçSá®gë LçS]kë èôdáÖK èLî]N

=PoÖK êäçá MKb§ ûbLOáÖë àL¸â´K ~ëÄ]Ö QLÉLçSâK

(M)àá êÖLátÖKë ÜîÖtSÖK ïÖLZá ï{ QLgLîgë êìd˛N êîáäR QLgLîgë êîsLáSZK QLgLîg rLORK

àî¸]Rë <Ñ®Ss®Ö LçmdtR àá b]ÖK êîxNë èôdáÖK éäá ïâLtR ícÖK dÄ|ÖK óÖs òLmÄÖK ÑZô

=LçS]k

(Y)ÜìbÄRë <TîOÖK Ñ`Kb ÑátÖKë ÑL|o©K êìLsd ï{ íëL¸SÖLN éOîkâ Ñá]R óÖs ÑZdÖK uîZ˛R

=Lçtá ˇîtì ß àLÉ àõë óS] éRdg© ïÖLáÖK ÜsbÖK àá éSk]

(b)eîîáSÖK óÖs ïmÄR ïSÖK QLgdLááÖKë dîìLtáÖK uîZ˛Rë QL¸gùáÖK \®kõë àîâKëÄÖK eìetR

=ïNLZâ´Kë ï¸äZÖK éÉëÖg êîÖëù¸á Ñá]R óÖs ÑZdÖKë èôdáÖK àá ®É uZ˛Rë èôdáÖK bm

êáe®ÖK nëd˛ÖK àLám êîxN dîNKbSÖK cL`RKë <êîk`˛ÖK êá®¸ÖÖ ÑáLÉÖK ÜKdS]ßK êÖL|Éë

=êìd¸ÄÖK QLgdLááÖKë àîâKëÄÖK óÖs òLmÄÖKë <êîNLZâ´K Lç�ëÄ] èôdáÖK êgdLááÖ

(å)nüLgëë <êáLtÖK êî]kÖK Q®á]ÖK Ñ®` àá Låd˛âë <LçîÖs Ñëk]ÖK Ñç¸ì QLáëÖtá bKbsõ

èôdáÖK ML¸SÉK Ñ|Éì ë]â óÖs êááká àëÉR <ïáîÖtSÖK ÜLqäÖKë ê�ëVëáÖK èdë˛áÖKë <Ü®s´K

QLáëÖtáÖK Láîg ßë <ÜçS]kN ÅÖtSì Láî{ ê{dtáÖÖ <jëk`ÖK éZë óÖs MLO˛ÖKë <ÑZdÖKë

QLáëÖtáÖK óÖs Ñëk]ÖK ï{ Ñ|oÖK ~ëÄ] èLsKdá uá <MLZâßKë êî¸äZÖK bLtN©K àö˛N

QLOZKëë ~ëÄ]ë QLîÖëù¸á às ®m{ <êîsKëÖK êÄ{KëáÖK ÜKdS]Kë êìd¸ÖKë êîkëk`ÖKë

èdëoSáÖK QKdbÄÖK uá Å|SR êÄìdoN <Këd{ëì àô ï{ àîîsd˛ÖK dëá©K òLîÖëôë àìbÖKëÖK

êî�L|RK ï{ LçN zdStáÖK é�ëÄ]Ö Ñ|oÖK êgdLáá ï{ àîOgLäáÖK bLidßKë éîZëSÖK <Ñ|oÖÖ

êÖL|Éë =èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK uá Å|Sì LáNë <Ñ|oÖK ~ëÄ]

=éN êÄÖtSáÖK QKòKdZßK uîáZ cL`RK bäs LîÖëô KdLOSsK Ñ|oÖK ^ÖLká ò®ìõ

(ë)jd|ÖK ê]LR´ ïÖ]áÖK uáSZáÖK ï{ë <ÑátÖK àLÉá ï{ë <ïáîÖtSÖK ÜLqäÖK ï{ [áKdN Üsbë umë

ïå LáÖWá êî]ìëdSÖKë êîâbOÖK êo˛â©Kë êmLìdÖK êgdLááÖ dLás©K uîáZ àá òL¸äÖKë QLäOÖÖ

=àîäOÖKë ÑLZdÖÖ ê]LSá

-51- 96-27299

(e)ÜîÖtSÖK ÑWá <èbb]á êOgLäá [áKdN cî|äRë <àîÄåKdáÖÖ èbb]áÖK QLZLîS]ßLN zKdSsßK

às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K àö˛Në êîNLZâ´Kë êî¸äZÖK ê]kÖK LìLm� àö˛N QLáëÖtáÖK ÜìbÄRë

~ëÄ] èLsKdá uá <ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ Lçî{ LáN <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo

.ã®sô (å) @IF èdÄ|ÖK ï{ êäîOáÖK àìbÖKëÖK QLOZKëë ~ëÄ]ë QLîÖëù¸áë Ñ|oÖK

(\)àáÄì ïR®ÖK òL¸äÖK éÖá]SR ícÖK bìKeSáÖKë °{LÉSáÖK dîw òPtÖK àá }|`R QLgLîg umë

[áKdNë Üsb àá ï|Éì LáN àåbKbáõ Åìdo às ÇÖcë uáSZáÖKë èdg©K Ñ`Kb èbbtSá dKëböN

=êîsLáSZßKë êî]kÖK QLáb`ÖK dLoõ ï{

(n)èôdáÖK óÖõ êO¸äÖLN êî�dSÖKë dZ©K ÇÖc ï{ LáN <ÑátÖK zëdq àëÉR àô àámR êáqâô bLáSsK

ÇÖcë êîäçáÖKë ê|käáÖK dîìLtáÖLN ï|Rë êìeîîáR dîw <ï]kÖK ÜLqäÖK QLìëS¸á uîáZ ï{

=ÑLt{ ë]â óÖs LçÖátN r®omßK àá àÉáSR ïÉÖ

(í)àá ôeZSì ß KòeZ êìcxSÖKë ê]kÖK ÑLZá ï{ PìdbSÖK QLîÖásë QLáëÖtáÖK ÑÉ˛R àô àLám

=êîüKbSNßK êÖ]dáÖK àá KòbN êîgKdbÖK [åLäáÖKë dLOÉÖK êîáô ë]á [áKdN uîáZ

(Ç)QLîS|ÖKë òL¸äÖK êîsëSÖ êî|îÄWRë êîá®sõ [áKdNë Ü®s´K nüLgëÖ Q®á] cî|äRë umë

LçâLábõë QKdb`áÖK ÑLátSgK èòLgõ às êáZLäÖK êÖkÖK QKc dLo`©Kë êî]kÖK dLo`©LN

eetRë àLáb´Kë QKdb`áÖK ÑLátSgK èòLgõ Übs óÖs uZ˛R [áKdNë QLîZîRKdSgK rLORKë

=òL|˛ÖKë ÑîåöSÖK èbLsõ

(Ñ)èôdáÖK Pîkì ldá ëåë <ÜLqtÖK Å�dR àá êìL�ëÖÖ êÉgLáSáë êÖáLi [áKdN cî|äRë nLOäSgK

=éSZÖLtáë ékî`˛SÖë <PÖLxÖK ï{

(Ü)ÑëLäSR ïSÖK <Ü®s´K nüLgë Q®á] ÇÖc ï{ LáN <QLáb`ÖKë [áKdOÖK eìetR ëô/ë bLZìõ

<ïÖgLäSÖK eLçZÖK àLodg rKëâô àá ÇÖc dîwë Ü]dÖK Åäsë íbWÖK àLodg àá êìL�ëÖK

=LçSZÖLtáë <Lçäs dÉOáÖK }˛ÉÖKë

(à)QLtáSZáÖKë ÅoLäáÖK ï{ Láîg ßë <bìKeSá ÑÉ˛N ê]kÖK bbçR ïSÖK êî†îOÖK dLo`©K àá b]ÖK

<êîáäSÖKë ê†îOÖK àö˛N ëìd à®sõ ï{ éîÖs Å|SáÖK ë]äÖK óÖs <ïüL�ë [çâ ÅîOoRë =èdîÄ|ÖK

dLo`©K às v®N´K YKdbõë (@G)êîáäSÖKë ê†îOÖLN ïätáÖK èb]SáÖK Üá©K dáRùá ãbáSsK ícÖK

=(@H)A@ àdÄÖK ÑLásô ÑëbZ cî|äR bkd êîÖás àám èôdáÖK ê]k bbçR ïSÖK êî†îOÖK

(f)ÜLtÖK dëçáZÖKë QLgLî¸ÖK ïtmKëë ê]kÖK ÑLZá ï{ àîÖáLtÖKë èôdáÖK ñbÖ ïsë bLZìõ

êZL]ÖLNë <yOSÖK Ç®çSgK às êáZLäÖK <LçìbL|R ÇÖc uá àÉáì ïSÖK êáî¸ZÖK êî]kÖK dLo`©LN

-52- 96-27299
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êáLå êo˛âô dîNKbSÖK ãcå }këN <àî`bSÖK àá b]ÖÖ êîáîÖtRë êîáîqäR dîNKbR cL`RK óÖõ

=ldáÖK àá êìL�ëÖKë ê]kÖK àî¸]R ÑLZá ï{

(r)êìLsdÖK ÑLZá ï{ PìdbSÖK rKëâô àá Lådîwë êîOoÖK êîgKdbÖK [åLäáÖK àámSR àô êÖL|É

=èôdáÖK ê]kN ÅÖtSì Láî{ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdRë êîáKeÖKë êÖáLi Lgëdb êî]kÖK

(z)òëg rKëâô àá rëâ íô àá Ñ|oÖKë MLO˛ÖKë èôdáÖK êìLá]Ö èbb]á êîüL�ë dîNKbR bLáSsK

ÇÖc ï{ LáN <- }ätÖKë dLZRßKë Ñ®xSgßKë ï¸äZÖK òKbSsßK <ÑLWáÖK ÑîOg óÖs - êÖáLtáÖK

.Lådîwë êîOoÖK èbsL¸áÖKë <êîâëâLÄÖK êìLá]ÖK dî{ëRë <àîâKëÄÖK cL|âõë êwLîk

- B - ÜîZ ïZîRKdSgßK zbçÖKlKdá™Ö ñbkSRë ˝äZÖK rëâ ïsKdR QKdbLOáN r®omßK

jÄâ fëdî{ë <ï¥¸äZÖK ÑL¥kRßK Å¥ìdo às ÑÄSäR ïSÖK

êî¸äZÖK ê¥¥]kÖK L¥¥ìLm�ë <eb¥¥¥ì´K/ê¥¥¥ìd˛OÖK ê¥¥sLäáÖK

êîNLZâßKë

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- @IGêîüLäWÖK ê]âLáÖK QLçZÖKë <èb]SáÖK Üá©K QLáqäá ÇÖc ï{ LáN <êîÖëbÖK QL†îçÖKë <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:êÖkÖK QKc êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë zKdo©K èbbtSáÖKë

(ô)ãdîw ëô ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK j|â fëdî|N QLNLkáÖK Láîg ßë <òL¸äÖK êÉdL˛á êÖL|É

ï{ <^üLZÖK òLNëÖK ÇÖcN QKdVöSáÖK ëô <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K àá

[áKdOÖKë QLgLî¸ÖK ÜîîÄRë bkdë cî|äRë umëN êÖkSáÖK QKdKdÄÖK uäk QLîÖás uîáZ

Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK ñd`©K lKdá©Kë ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî|N êÄÖtSáÖK

=ï¸äZÖK ÑLkRßK

(M)b� ïSÖK QLgdLááÖK ê]{LÉáë àîâKëÄÖK ÑìbtRë lKdtSgLN <Üü®áÖK ë¥]äÖK óÖs <ÜL¥îÄÖK

ïSÖK lKdá©K àá ãdîw ëô êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî|N êNLk®Ö èôdáÖK ldtR ï{ Üç¸R

QLgdLááÖÖ êmåLäáÖK QLtìd˛SÖK àg ÇÖc ï{ LáN <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR

êìLá]Ö QLgdLááë QLgLîgë QLtìd˛R cî|äRë <éî{ Üç¸R ïSÖK êî{LÄWÖK - êîsLáSZßK

jÄâ fëdî|N êNLk´K às °iLäÖK eîîáSÖK àá QKdîxkÖK QLîS|ÖKë QLÄåKdáÖKë òL¸äÖK

=ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK

(Y)êîÖëbÖK QLáqäáÖK às ®m{ <jL`ÖK rLoÄÖK ÇÖc ï{ LáN <uáSZáÖK QLsLo� uîáZ uîZ˛R

fëdî|N ÅÖtSì Láî{ êìeîîáR dîwë êásKbë ê|oLtSá QLgdLááë QLgLîg UKb]SgK óÖs

=àîNLkáÖK bKd{©K ~ëÄ] ïá]R ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ

-53- 96-27299

(b)ï{ èc`§ <LçâKbÖN ï{ ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ òLNë dL˛SâK ñbáN zKdSsßK

QLNLkáÖK ldtR Übs àLám zbçN ÇÖcë <èôdáÖK óÖs ãdVô jëk`ÖK éZë óÖs dLOSsßK

=d|¸ÖK òLäVô ÇÖc ï{ LáN eîîáSÖKë cOäÖÖ éN

(å)èôdáÖK êîtOR òLçâ´ ˝äZÖK rëâ ïsKdR QLsLoÄÖK èbbtSá QLîZîRKdSgKë [áKdN UKb]SgK

êîsLáSZßK àîSî]LäÖK àá LçRKëL¸áë LçäîÉáR àLámë êîsLáSZßK êî]LäÖK àá TäOÖKë

Ñá]R àá éäîÉáRë ÑZdÖK }îÄWR óÖõ êîáKdÖK [áKdOÖK [ìëdR êîÖás dî¸îRë =êìbLkS¡ßKë

ïSÖK ñd`©K lKdá©Kë ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ àá êìL¡ëÖK ÑZô àá éRLîÖëù¸á

=ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR

(ë)dLás©K uîáZ àá òL¸äÖK êìLá]N êÖî|É ïÖ]áÖK uáSZáÖK bîtk óÖs QLZîRKdSgK umë dî¸îR

ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K àá ãdîwë êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ àá

uîáZ ê†OtRë <àådgôë QLNLkáÖK òL¸äÖKë QLîS|ÖÖ ÜsbÖKë êìLsdÖK ÜìbÄRë <ï¸äZÖK

ld|N <ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ òLNëÖ LìbkR <ÜëÄR ïÉ uáSZáÖK QLsLo¡

ÑLt{ ÑÉ˛Në PgLäáÖK T¡ëÖK ï{ PîZS¸R óS] êÖëù¸áÖK QLoÖ¸ÖK uîáZ óÖs nxm

=˝äZÖK rëâ ïsKdìë ÜKbS¸áë

(e)rëâ ïsKdR ïSÖK [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK àî¸]Rë umë óÖs êîäoëÖK èdbÄÖK eìetRë Üsb

às ÑÄSäR ïSÖK ñd`©K lKdá©Kë ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî|N ÅÖtSì Láî{ ˝äZÖK

à]Okì ïR®ÖK òL¸äÖÖ Q®îç¸SÖKë bdKëáÖK dî{ëR ÇÖc ï{ LáN <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo

fëdî|N àîNLkáÖK jL`i™Ö íbLkS¡ßK ÜsbÖK ëô êìLsdÖK ÜbÄì ícÖK ï¸îüdÖK dkätÖK

Láîg ßë <ãLìL]m MdL¡©ë ^üLZÖK òLNëÖK KcçN àìdVöSáÖK ëô ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ

=àîä¸áÖKë ÑL|o©K

(\)jÄâ fëdî{ àá êìL¡ëÖLN ÅÖtSì Láî{ àîkk`SáÖK PìdbSÖKë ÜîÖtSÖKë ÑátÖK QLÄÖ] dî{ëR

LçO¡Kësë ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK ñd`©K lKdá©Kë ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK

óÖs <íôdÖK èbL¡ë QKdKdÄÖK rLäkë àìbÖKëÖÖ dLás©K uîáZ àá ÑZdÖKë èôdáÖK àá ÑÉ óÖs

=êìbîÖÄSÖKë êîäìbÖK QLoÖ¸ÖK ÇÖc ï{ LáN <ïÖ]áÖK uáSZáÖK QLìëS¸á uîáZ

(n)ïSÖK lKdá©K às êÖkÖK QKc QLáëÖtáÖLN ê]kÖK ÑLZá ï{ àîÖáLtÖKë òL¸äÖK uîáZ bìëeR

ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ ÇÖc ï{ LáN <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR

êsLmdÖK ÇÖc ï{ LáN <bëÖëáÖK óÖs dLV§ àá fëdî|ÖK KcçN êNLk´K éÉdSR Láë Ñá]ÖKë

=êîìbWÖK

-54- 96-27299



دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس   |   145

êáLå êo˛âô dîNKbSÖK ãcå }këN <àî`bSÖK àá b]ÖÖ êîáîÖtRë êîáîqäR dîNKbR cL`RK óÖõ

=ldáÖK àá êìL�ëÖKë ê]kÖK àî¸]R ÑLZá ï{

(r)êìLsdÖK ÑLZá ï{ PìdbSÖK rKëâô àá Lådîwë êîOoÖK êîgKdbÖK [åLäáÖK àámSR àô êÖL|É

=èôdáÖK ê]kN ÅÖtSì Láî{ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdRë êîáKeÖKë êÖáLi Lgëdb êî]kÖK

(z)òëg rKëâô àá rëâ íô àá Ñ|oÖKë MLO˛ÖKë èôdáÖK êìLá]Ö èbb]á êîüL�ë dîNKbR bLáSsK

ÇÖc ï{ LáN <- }ätÖKë dLZRßKë Ñ®xSgßKë ï¸äZÖK òKbSsßK <ÑLWáÖK ÑîOg óÖs - êÖáLtáÖK

.Lådîwë êîOoÖK èbsL¸áÖKë <êîâëâLÄÖK êìLá]ÖK dî{ëRë <àîâKëÄÖK cL|âõë êwLîk

- B - ÜîZ ïZîRKdSgßK zbçÖKlKdá™Ö ñbkSRë ˝äZÖK rëâ ïsKdR QKdbLOáN r®omßK

jÄâ fëdî{ë <ï¥¸äZÖK ÑL¥kRßK Å¥ìdo às ÑÄSäR ïSÖK

êî¸äZÖK ê¥¥]kÖK L¥¥ìLm�ë <eb¥¥¥ì´K/ê¥¥¥ìd˛OÖK ê¥¥sLäáÖK

êîNLZâßKë

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- @IGêîüLäWÖK ê]âLáÖK QLçZÖKë <èb]SáÖK Üá©K QLáqäá ÇÖc ï{ LáN <êîÖëbÖK QL†îçÖKë <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:êÖkÖK QKc êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë zKdo©K èbbtSáÖKë

(ô)ãdîw ëô ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK j|â fëdî|N QLNLkáÖK Láîg ßë <òL¸äÖK êÉdL˛á êÖL|É

ï{ <^üLZÖK òLNëÖK ÇÖcN QKdVöSáÖK ëô <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K àá

[áKdOÖKë QLgLî¸ÖK ÜîîÄRë bkdë cî|äRë umëN êÖkSáÖK QKdKdÄÖK uäk QLîÖás uîáZ

Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK ñd`©K lKdá©Kë ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî|N êÄÖtSáÖK

=ï¸äZÖK ÑLkRßK

(M)b� ïSÖK QLgdLááÖK ê]{LÉáë àîâKëÄÖK ÑìbtRë lKdtSgLN <Üü®áÖK ë¥]äÖK óÖs <ÜL¥îÄÖK

ïSÖK lKdá©K àá ãdîw ëô êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî|N êNLk®Ö èôdáÖK ldtR ï{ Üç¸R

QLgdLááÖÖ êmåLäáÖK QLtìd˛SÖK àg ÇÖc ï{ LáN <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR

êìLá]Ö QLgdLááë QLgLîgë QLtìd˛R cî|äRë <éî{ Üç¸R ïSÖK êî{LÄWÖK - êîsLáSZßK

jÄâ fëdî|N êNLk´K às °iLäÖK eîîáSÖK àá QKdîxkÖK QLîS|ÖKë QLÄåKdáÖKë òL¸äÖK

=ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK

(Y)êîÖëbÖK QLáqäáÖK às ®m{ <jL`ÖK rLoÄÖK ÇÖc ï{ LáN <uáSZáÖK QLsLo� uîáZ uîZ˛R

fëdî|N ÅÖtSì Láî{ êìeîîáR dîwë êásKbë ê|oLtSá QLgdLááë QLgLîg UKb]SgK óÖs

=àîNLkáÖK bKd{©K ~ëÄ] ïá]R ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ

-53- 96-27299

(b)ï{ èc`§ <LçâKbÖN ï{ ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ òLNë dL˛SâK ñbáN zKdSsßK

QLNLkáÖK ldtR Übs àLám zbçN ÇÖcë <èôdáÖK óÖs ãdVô jëk`ÖK éZë óÖs dLOSsßK

=d|¸ÖK òLäVô ÇÖc ï{ LáN eîîáSÖKë cOäÖÖ éN

(å)èôdáÖK êîtOR òLçâ´ ˝äZÖK rëâ ïsKdR QLsLoÄÖK èbbtSá QLîZîRKdSgKë [áKdN UKb]SgK

êîsLáSZßK àîSî]LäÖK àá LçRKëL¸áë LçäîÉáR àLámë êîsLáSZßK êî]LäÖK àá TäOÖKë

Ñá]R àá éäîÉáRë ÑZdÖK }îÄWR óÖõ êîáKdÖK [áKdOÖK [ìëdR êîÖás dî¸îRë =êìbLkS¡ßKë

ïSÖK ñd`©K lKdá©Kë ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ àá êìL¡ëÖK ÑZô àá éRLîÖëù¸á

=ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR

(ë)dLás©K uîáZ àá òL¸äÖK êìLá]N êÖî|É ïÖ]áÖK uáSZáÖK bîtk óÖs QLZîRKdSgK umë dî¸îR

ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K àá ãdîwë êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ àá

uîáZ ê†OtRë <àådgôë QLNLkáÖK òL¸äÖKë QLîS|ÖÖ ÜsbÖKë êìLsdÖK ÜìbÄRë <ï¸äZÖK

ld|N <ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ òLNëÖ LìbkR <ÜëÄR ïÉ uáSZáÖK QLsLo¡

ÑLt{ ÑÉ˛Në PgLäáÖK T¡ëÖK ï{ PîZS¸R óS] êÖëù¸áÖK QLoÖ¸ÖK uîáZ óÖs nxm

=˝äZÖK rëâ ïsKdìë ÜKbS¸áë

(e)rëâ ïsKdR ïSÖK [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK àî¸]Rë umë óÖs êîäoëÖK èdbÄÖK eìetRë Üsb

às ÑÄSäR ïSÖK ñd`©K lKdá©Kë ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî|N ÅÖtSì Láî{ ˝äZÖK

à]Okì ïR®ÖK òL¸äÖÖ Q®îç¸SÖKë bdKëáÖK dî{ëR ÇÖc ï{ LáN <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo

fëdî|N àîNLkáÖK jL`i™Ö íbLkS¡ßK ÜsbÖK ëô êìLsdÖK ÜbÄì ícÖK ï¸îüdÖK dkätÖK

Láîg ßë <ãLìL]m MdL¡©ë ^üLZÖK òLNëÖK KcçN àìdVöSáÖK ëô ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ

=àîä¸áÖKë ÑL|o©K

(\)jÄâ fëdî{ àá êìL¡ëÖLN ÅÖtSì Láî{ àîkk`SáÖK PìdbSÖKë ÜîÖtSÖKë ÑátÖK QLÄÖ] dî{ëR

LçO¡Kësë ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK ñd`©K lKdá©Kë ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK

óÖs <íôdÖK èbL¡ë QKdKdÄÖK rLäkë àìbÖKëÖÖ dLás©K uîáZ àá ÑZdÖKë èôdáÖK àá ÑÉ óÖs

=êìbîÖÄSÖKë êîäìbÖK QLoÖ¸ÖK ÇÖc ï{ LáN <ïÖ]áÖK uáSZáÖK QLìëS¸á uîáZ

(n)ïSÖK lKdá©K às êÖkÖK QKc QLáëÖtáÖLN ê]kÖK ÑLZá ï{ àîÖáLtÖKë òL¸äÖK uîáZ bìëeR

ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ ÇÖc ï{ LáN <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR

êsLmdÖK ÇÖc ï{ LáN <bëÖëáÖK óÖs dLV§ àá fëdî|ÖK KcçN êNLk´K éÉdSR Láë Ñá]ÖKë

=êîìbWÖK

-54- 96-27299
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(í)}îÄWSÖ êÖLt{ [áKdN uîgëRë umë óÖs êîágdÖK dîwë êîágdÖK àçRLáqäáë òL¸äÖK èbsL¸á

=Låbkdë Låcî|äRë [áKdOÖK ãcå ÜîákR ï{ ÇKdSißK óÖsë àKd�©K êîsëRë

(Ç)<ÑbLOSáÖK ÜKdS]ßKë zLkâßLN Ü¸SR àî¸äZÖK àîN QL�®s ÜLî� eìetSÖ ÑáLÉÖK ÜLáSåßK ò®ìõ

êîxN QLáb`ÖKë ÜîÖtSÖK óÖõ àîÄåKdáÖK QLZLîS]K êîOÖSÖ êkL` èdëkN ÜLáSåßK ò®ìõë

=êÖëù¸áë êîNLZìõ êÄìdoN êî¸äZÖK ÜçRLî] uá ÑáLtSÖK àá ÜçäîÉáR

(Ñ)dKëbô èLsKdá uá <àîÄåKdáÖK óÖKë <dLás©K uîáZ àá ÑLZdÖK óÖK êçZëá èbb]á [áKdN ÜîákR

êÄî�bë êÖáLÉ QLáëÖtá dî{ëR óÖK zbçR ã®sô (å) @IF èdÄ|ÖK ï{ LçîÖK dL˛áÖK àìbÖKëÖK

ÑüLgëÖ ïsëoÖK ÜKb`SgßK ÇÖc ï{ LáN <Ñëù¸áÖKë àëáöáÖK ïNLZâßKë ï¸äZÖK ÇëÖ¸ÖK às

ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ àá êìL�ëÖK êîxN êÖLt|ÖKë êOgLäáÖK êìdÉcÖK êìL�ëÖK

Lçäá dëáô êÖáZ Ñ®` àá ÇÖcë <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK ñd`©K lKdá©Kë

=êìdÉcÖK QLî�KëÖK ÜKb`SgK Lçäáë }|tSÖK

(Ü)êOgLäáÖK êîüL�ëÖK QLáb`ÖK óÖs ïáÖLtÖK bîtkÖK óÖs bKd{©Kë YKëe©K Ñëk] dî{ëR êÖL|É

ÇÖc ï{ LáN <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©LN ÅÖtSì Láî{ èbîåe dLtgöNë

uîgëRë <êîÖë©K êî]kÖK êìLsdÖK ÜLqâ Ñ®` àá ÇÖcë <ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{

<àÉáô Lá Xî]ë =èôdáÖÖ êìd¸ÖKë êîsëoÖK Y®tÖKë jî`˛SÖK QLáb`ë èdë˛áÖK dî{ëR ~Loâ

êkL`ÖK êìëb©LNë êtî{dÖK êîsëäÖK QKc êìdÉcÖK QLî�KëÖLN êî]kÖK düKëbÖK bìëeR êÖL|É

ÇÖR óÖs bKëáÖK ãcå uìeëRë <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K Y®tN

=düKëbÖK

(à)àîN êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî|N êNLk´K do` rL|RdK àöN zdStR ïSÖK [áKdOÖK Üsb

às QKdb`áÖK ïoLtR ÇÖc ï{ LáN <èdîOÉ doL`á óÖs íëoäáÖK ÇëÖ¸ÖLN nORdá òL¸äÖK

êîüL�ë ÑüLgë àëbN QKdb`áÖK dîVöR T]R ï¸äZÖK ÇëÖ¸ÖKë íbìdëÖK àÄ]ÖK Åìdo

=êOgLäá êîüL�ë dîNKbR cL`RKë Ñëù¸áÖK dîw ï¸äZÖK ÇëÖ¸ÖKë

(f)ÜÉ]SR ïSÖKë <êOgLäáÖK dLtg©K QKc ÑüLgëÖK àö˛N ó]äáÖK êîÖátÖK Uë]OÖK ÑîZtRë Üsb

às ÑÄSäR ïSÖK ñd`©K lKdá©Kë êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ àá êìL�ëÖÖ <èôdáÖK Lçî{

àá Lç¸|â ïá]R àô àá èôdáÖK àîÉáR QLîZîRKdSgK àö˛Në <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo

êsLäáÖK jÄâ fëdî{ Lçî{ LáN <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K

uîáZ ï{ LçÉKdiõ êÖL|É uá <LçZ®së Lçásbë èôdáÖK êìLsd ÅüKdo àö˛Në <ebì´K/êìd˛OÖK

=Uë]OÖK ãcå PâKëZ

-55- 96-27299

(r)ÇÖR Lçî{ LáN <LçüKdZúN èdbLOáÖKë LçRLZLîS]Kë èôdáÖK rLmëô ÑëLäSR ïSÖK Uë]OÖK Üsb

às ÑÄSäR ïSÖK ñd`©K lKdá©Kë êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî|N èôdáÖK êNLkúN êÄÖtSáÖK

QLNëdÉîáÖK QKbîOá ÑWá <èôdáÖK Lçî{ ÜÉ]SR ïSÖK êìL�ëÖK ÑüLgëNë <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo

.doL`á óÖs êìëoäáÖK ULâ´Kë dëÉcÖK QLgdLááë }�KëáNë <êìëäáÖK QLâKëî]ÖK ÑSÄR ß ïSÖK

èôdáÖK ê]k às QLáëÖtáÖK d˛âë Uë]OÖK uîZ˛R - C - ÜîZ ïZîRKdSgßK zbçÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @IHdîw QLáqäáÖKë <Uë]OÖK QL¸gùáë <êî]kÖK àçáÖKë <èb]SáÖK Üá©K êáëqäáë <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:òLmS�ßK P¸] <Ü®s´K nüLgëë <êìëb©K êsLäk QL¸gùáë <ê]âLáÖK QLçZÖKë <êîáëÉ]ÖK

(ô)LçÖîÖ]Rë LçtáZ ídZì ïSÖK QLâLîOÖK ÜKb`SgLN ^á¸R ÜqäN c`©Kë àîW]LOÖK PìdbR

êî{KdxáìbÖK dîìLtáÖK düLgë dátÖKë ˝äZÖK rëâ Lçäá ÑáKës èbs P¸] Lç|îäkRë

P¸] QLgLî¸ÖK umë êîÖás ï{ <êìbLkS�ßK - êîsLáSZßK QKdîxSáÖKë <èdÄS¸áÖK

=ÜîîÄSÖKë bkdÖKë nîo`SÖK ï{ë <òLmS�ßK

(M)<èôdáÖK óÖs eÉdRë ˝äZÖK rëâ ïsKdR ïSÖK LîZëÖëäÉSÖKë Y®tÖK PîÖLgôë Uë]OÖK uîZ˛R

èôdáÖÖ QLáëÖtáÖK ê]LRõ uá <Xìb]ÖK PoÖK àîNë êîÖ]áÖKë êìbîÖÄSÖK ê{dtáÖK àîN nNdÖKë

=êÖëù¸áë êîsKë QKdKd� cL`RK àá LçäîÉáSÖ

(Y)QLW]LOÖK àçî{ àçáN <êî]kÖK àçáÖK ï{ êìbLîÄÖK PkLäáÖK ï{ òL¸äÖK bbs èbLìe

=àÉáá T�ë Md�ô ï{ èKëL¸áÖÖ LÄîÄ]R <QLáÖLtÖKë

(b)Uë]OÖK òKdZ´ dbLkáÖK uîáZ àá êîRØK ÜsbÖK rKëâô àá ãdîwë ïÖLáÖK ÜsbÖK èbLìe

àö˛N êî]kÖK QLáb`ÖK Uë]Në êOgLäáÖK êîüLNëÖKë êîÉëÖ¸ÖKë <êîOoÖK êîZëÖëîOÖKë <êîüL�ëÖK

êìbLkS�ßKë êîsLáSZßK [üLSäÖKë MLOg©LN êÄÖtSáÖK Uë]OÖKë <èôdáÖK ê]k ÑüL¸á

QëL|SÖKë ˝äZÖK rëâ dVô ÇÖc ï{ LáN <èôdáÖK LçÖ ldtSR ïSÖK êî]kÖK ÑÉL˛áÖÖ êîgLî¸ÖKë

lKdáô êkL` èdëkNë <êìbtáÖK dîwë êäáeáÖK lKdá©LN ÅÖtSì Láî{ Láîg ßë <dátÖK ï{

<êîÖgLäSÖK ÇÖL¸áÖK QLNLkõë QLNLçSÖKë àLod¸ÖKë êìëábÖK êîsë©Kë PÖÄÖK QLNLkõë

ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK ñd`©K lKdá©Kë ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ë

<ê†îOÖLN êoORdáÖK êî]kÖK ÑÉL˛áÖKë <QL�Ls´Kë <êîäçáÖK ê]kÖKë <ídg©K }ätÖKë <ï¸äZÖK

=à¸ÖK ï{ ÜbÄSÖÖ êî]kÖK PâKëZÖKë <èdL]ÖK ÅoLäáÖK lKdáôë

(å)ÇÖL¸áÖK QLNLçSÖKë àLod¸ÖK rKëâöN êNLk´K doL`á àá bìeR ïSÖK ÑáKëtÖLN èôdáÖK êîsëR

=LçS]k àö˛N êîsKë QKdKd� c`SR ïÉÖ ÇÖcë êîÖgLäSÖK

-56- 96-27299
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(í)}îÄWSÖ êÖLt{ [áKdN uîgëRë umë óÖs êîágdÖK dîwë êîágdÖK àçRLáqäáë òL¸äÖK èbsL¸á

=Låbkdë Låcî|äRë [áKdOÖK ãcå ÜîákR ï{ ÇKdSißK óÖsë àKd�©K êîsëRë

(Ç)<ÑbLOSáÖK ÜKdS]ßKë zLkâßLN Ü¸SR àî¸äZÖK àîN QL�®s ÜLî� eìetSÖ ÑáLÉÖK ÜLáSåßK ò®ìõ

êîxN QLáb`ÖKë ÜîÖtSÖK óÖõ àîÄåKdáÖK QLZLîS]K êîOÖSÖ êkL` èdëkN ÜLáSåßK ò®ìõë

=êÖëù¸áë êîNLZìõ êÄìdoN êî¸äZÖK ÜçRLî] uá ÑáLtSÖK àá ÜçäîÉáR

(Ñ)dKëbô èLsKdá uá <àîÄåKdáÖK óÖKë <dLás©K uîáZ àá ÑLZdÖK óÖK êçZëá èbb]á [áKdN ÜîákR

êÄî�bë êÖáLÉ QLáëÖtá dî{ëR óÖK zbçR ã®sô (å) @IF èdÄ|ÖK ï{ LçîÖK dL˛áÖK àìbÖKëÖK

ÑüLgëÖ ïsëoÖK ÜKb`SgßK ÇÖc ï{ LáN <Ñëù¸áÖKë àëáöáÖK ïNLZâßKë ï¸äZÖK ÇëÖ¸ÖK às

ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ àá êìL�ëÖK êîxN êÖLt|ÖKë êOgLäáÖK êìdÉcÖK êìL�ëÖK

Lçäá dëáô êÖáZ Ñ®` àá ÇÖcë <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK ñd`©K lKdá©Kë

=êìdÉcÖK QLî�KëÖK ÜKb`SgK Lçäáë }|tSÖK

(Ü)êOgLäáÖK êîüL�ëÖK QLáb`ÖK óÖs ïáÖLtÖK bîtkÖK óÖs bKd{©Kë YKëe©K Ñëk] dî{ëR êÖL|É

ÇÖc ï{ LáN <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©LN ÅÖtSì Láî{ èbîåe dLtgöNë

uîgëRë <êîÖë©K êî]kÖK êìLsdÖK ÜLqâ Ñ®` àá ÇÖcë <ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{

<àÉáô Lá Xî]ë =èôdáÖÖ êìd¸ÖKë êîsëoÖK Y®tÖKë jî`˛SÖK QLáb`ë èdë˛áÖK dî{ëR ~Loâ

êkL`ÖK êìëb©LNë êtî{dÖK êîsëäÖK QKc êìdÉcÖK QLî�KëÖLN êî]kÖK düKëbÖK bìëeR êÖL|É

ÇÖR óÖs bKëáÖK ãcå uìeëRë <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K Y®tN

=düKëbÖK

(à)àîN êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî|N êNLk´K do` rL|RdK àöN zdStR ïSÖK [áKdOÖK Üsb

às QKdb`áÖK ïoLtR ÇÖc ï{ LáN <èdîOÉ doL`á óÖs íëoäáÖK ÇëÖ¸ÖLN nORdá òL¸äÖK

êîüL�ë ÑüLgë àëbN QKdb`áÖK dîVöR T]R ï¸äZÖK ÇëÖ¸ÖKë íbìdëÖK àÄ]ÖK Åìdo

=êOgLäá êîüL�ë dîNKbR cL`RKë Ñëù¸áÖK dîw ï¸äZÖK ÇëÖ¸ÖKë

(f)ÜÉ]SR ïSÖKë <êOgLäáÖK dLtg©K QKc ÑüLgëÖK àö˛N ó]äáÖK êîÖátÖK Uë]OÖK ÑîZtRë Üsb

às ÑÄSäR ïSÖK ñd`©K lKdá©Kë êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ àá êìL�ëÖÖ <èôdáÖK Lçî{

àá Lç¸|â ïá]R àô àá èôdáÖK àîÉáR QLîZîRKdSgK àö˛Në <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo

êsLäáÖK jÄâ fëdî{ Lçî{ LáN <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©K

uîáZ ï{ LçÉKdiõ êÖL|É uá <LçZ®së Lçásbë èôdáÖK êìLsd ÅüKdo àö˛Në <ebì´K/êìd˛OÖK

=Uë]OÖK ãcå PâKëZ

-55- 96-27299

(r)ÇÖR Lçî{ LáN <LçüKdZúN èdbLOáÖKë LçRLZLîS]Kë èôdáÖK rLmëô ÑëLäSR ïSÖK Uë]OÖK Üsb

às ÑÄSäR ïSÖK ñd`©K lKdá©Kë êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî|N èôdáÖK êNLkúN êÄÖtSáÖK

QLNëdÉîáÖK QKbîOá ÑWá <èôdáÖK Lçî{ ÜÉ]SR ïSÖK êìL�ëÖK ÑüLgëNë <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo

.doL`á óÖs êìëoäáÖK ULâ´Kë dëÉcÖK QLgdLááë }�KëáNë <êìëäáÖK QLâKëî]ÖK ÑSÄR ß ïSÖK

èôdáÖK ê]k às QLáëÖtáÖK d˛âë Uë]OÖK uîZ˛R - C - ÜîZ ïZîRKdSgßK zbçÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @IHdîw QLáqäáÖKë <Uë]OÖK QL¸gùáë <êî]kÖK àçáÖKë <èb]SáÖK Üá©K êáëqäáë <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:òLmS�ßK P¸] <Ü®s´K nüLgëë <êìëb©K êsLäk QL¸gùáë <ê]âLáÖK QLçZÖKë <êîáëÉ]ÖK

(ô)LçÖîÖ]Rë LçtáZ ídZì ïSÖK QLâLîOÖK ÜKb`SgLN ^á¸R ÜqäN c`©Kë àîW]LOÖK PìdbR

êî{KdxáìbÖK dîìLtáÖK düLgë dátÖKë ˝äZÖK rëâ Lçäá ÑáKës èbs P¸] Lç|îäkRë

P¸] QLgLî¸ÖK umë êîÖás ï{ <êìbLkS�ßK - êîsLáSZßK QKdîxSáÖKë <èdÄS¸áÖK

=ÜîîÄSÖKë bkdÖKë nîo`SÖK ï{ë <òLmS�ßK

(M)<èôdáÖK óÖs eÉdRë ˝äZÖK rëâ ïsKdR ïSÖK LîZëÖëäÉSÖKë Y®tÖK PîÖLgôë Uë]OÖK uîZ˛R

èôdáÖÖ QLáëÖtáÖK ê]LRõ uá <Xìb]ÖK PoÖK àîNë êîÖ]áÖKë êìbîÖÄSÖK ê{dtáÖK àîN nNdÖKë

=êÖëù¸áë êîsKë QKdKd� cL`RK àá LçäîÉáSÖ

(Y)QLW]LOÖK àçî{ àçáN <êî]kÖK àçáÖK ï{ êìbLîÄÖK PkLäáÖK ï{ òL¸äÖK bbs èbLìe

=àÉáá T�ë Md�ô ï{ èKëL¸áÖÖ LÄîÄ]R <QLáÖLtÖKë

(b)Uë]OÖK òKdZ´ dbLkáÖK uîáZ àá êîRØK ÜsbÖK rKëâô àá ãdîwë ïÖLáÖK ÜsbÖK èbLìe

àö˛N êî]kÖK QLáb`ÖK Uë]Në êOgLäáÖK êîüLNëÖKë êîÉëÖ¸ÖKë <êîOoÖK êîZëÖëîOÖKë <êîüL�ëÖK

êìbLkS�ßKë êîsLáSZßK [üLSäÖKë MLOg©LN êÄÖtSáÖK Uë]OÖKë <èôdáÖK ê]k ÑüL¸á

QëL|SÖKë ˝äZÖK rëâ dVô ÇÖc ï{ LáN <èôdáÖK LçÖ ldtSR ïSÖK êî]kÖK ÑÉL˛áÖÖ êîgLî¸ÖKë

lKdáô êkL` èdëkNë <êìbtáÖK dîwë êäáeáÖK lKdá©LN ÅÖtSì Láî{ Láîg ßë <dátÖK ï{

<êîÖgLäSÖK ÇÖL¸áÖK QLNLkõë QLNLçSÖKë àLod¸ÖKë êìëábÖK êîsë©Kë PÖÄÖK QLNLkõë

ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK ñd`©K lKdá©Kë ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî{ë

<ê†îOÖLN êoORdáÖK êî]kÖK ÑÉL˛áÖKë <QL�Ls´Kë <êîäçáÖK ê]kÖKë <ídg©K }ätÖKë <ï¸äZÖK

=à¸ÖK ï{ ÜbÄSÖÖ êî]kÖK PâKëZÖKë <èdL]ÖK ÅoLäáÖK lKdáôë

(å)ÇÖL¸áÖK QLNLçSÖKë àLod¸ÖK rKëâöN êNLk´K doL`á àá bìeR ïSÖK ÑáKëtÖLN èôdáÖK êîsëR

=LçS]k àö˛N êîsKë QKdKd� c`SR ïÉÖ ÇÖcë êîÖgLäSÖK

-56- 96-27299



148   |   دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس

(ë)dîVöR êî|îÉ ÑëLäSR ïSÖK êî{LÄWÖKë êîgLî¸ÖKë êìbLkS�ßKë êîsLáSZßK Uë]OÖK ÑìëáRë Üsb

ÜÖsë <ldáÖK MLOgô ÜÖs ÇÖc ï{ LáN <èôdáÖK ê]k ï{ ˝äZÖK rëâ óÖs êáüLÄÖK QLRëL|SÖK

=êîüLçäÖK Y®tÖK [üLSâ àáë Lçäá èbL{´Kë QLáb`ÖK dî{ëRë =ê†Në©K

(e)QLáb`ÖK óÖõ ÑëkëÖK eìetSÖ êî]kÖK QLáb`ÖK QLîÖásë ÜqäN êÄÖtSáÖK Uë]OÖK Üsb

êìLsdÖK ÜìbÄR às êÖëù¸á Lç|këN èôdáÖÖ Üü®áÖK ÜsbÖK êÖL|Éë <LçáìbÄR êîsëâ àî¸]Rë

=QLáb`ÖK ãcçÖ èôdáÖK ÜKb`SgKë =èôdáÖÖ êî]kÖK QLáb`ÖK dî{ëR nLáâô êgKdbë <êî]kÖK

(\)êÖLt|ÖKë êâëáöáÖK QLîZëÖëäÉSÖKë ÅüKdoÖK àö˛N Uë]OÖÖ ï¸gùáÖKë ïÖLáÖK ÜsbÖK ÜìbÄR

LáN <ÑZdÖKë èôdáÖÖ êî¸äZÖKë êîNLZâ´K ê]kÖLN êÄÖtSáÖK êOgLäáÖK dLtg©K QKcë êÖëOÄáÖKë

ÇÖc ï{ LáN <êNëk`ÖK ÜîqäSÖ dWÉô êÖëOÄáÖKë d¸ì©Kë êîÖLt{ë LâLáô dWÉ©K ÅüKdoÖK ÇÖc ï{

êsLäáÖK jÄâ fëdî{ àá êìL�ëÖK ÑüLgëë <àî¸äZÖK óÖõ êO¸äÖLN <èdg™Ö ïtîOoÖK ÜîqäSÖK

dëáô àîN àáë <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK ñd`©K lKdá©Kë ebì´K/êìd˛OÖK

Kcå bidS¸ì àô àîtSìë .lKdá©K ãcå jî`˛SÖ ê|ÖÉSÖK èbîåeÖKë êoî¸OÖK ÅüKdoÖK <ñd`ô

dëqäá êkL` èdëkNë ˝äZÖK rëäN nORdì dëqäáNë àîÖátS¸áÖLN éÖ]Kdá uîáZ ï{ X]OÖK

ïOoÖK ïZëÖëîOÖK X]OÖK dîìLtáN Åî�bÖK bîÄSÖK dLoõ ï{ éN r®omßK ïxOäìë <èôdáÖK

=LîÖëb êÖëOÄáÖK êîOoÖKë êî�®`©Kë êîâëâLÄÖK

(n)èôdáÖK ê]k bbçR ïSÖK êî¸îüdÖK dLo`©K b]ô ÑÉ˛ì (@E)àëáöáÖK dîw lLçZ´K àô LáN

bátSáÖK lLçZ´K òKdë êäáLÉÖK ÑáKëtÖK Üç{ óÖõ êîáKdÖK Uë]OÖK uîZ˛R ïxOäì <LçRLî]ë

ë]â óÖs LçSZÖLtáë <lLçZ´K btN êNëk`ÖK óÖs ãdLV§ ÇÖc ï{ LáN <éîÖs êORdSáÖK [üLSäÖKë

QLgdLááë ÑLZáÖK Kcå ï{ QLgdLááÖKë êîÖÄtÖKë êîNLZâ´K ê]kÖK eìetR ïxOäìë .Ñm{ô

èdS{ ï{ êìLsdÖKë lLçZ´K êîÖás QL|sLmá Y®s àö˛N Uë]OÖK às ®m{ <Ñá]ÖK uäá

=lLçZ´K btN Lá

(í)ïSÖK èôdáÖK LçgdLáR ïSÖK ÇÖR Láîg ßë <LçtîZ˛Rë èbî|áÖK êìbîÖÄSÖK êìLsdÖLN zKdSsßK

êìbîÖÄSÖK êî]kÖK êìLsdÖK êáî� óÖs êq{L]áÖK zbçN ÇÖcë <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK óÖõ ïáSäR

Kcå ÅîÄ]R ë]â êçZëáÖK Uë]OÖK Üsbë <êî]kÖK QLáb`ÖK ÜìbÄR êîÖás ï{ LçZKdbõë

=zbçÖK

(Ç)àîW]LOÖK óÖs LçtìeëRë ê]LSáÖK Uë]OÖK [üLSâë QLâLîOÖK ÜîîÄR ÑZô àá QLîÖ§ UKb]SgK

=ÇÖc óÖõ Láë <êîüL¸äÖK QLsLáZÖKë ê]kÖK ÑLZá ï{ àîÖáLtÖKë <QLgLî¸ÖK ïtmKëë

(Ñ)QLáëÖtáÖK d˛âë <èôdáÖK ê]k dëqäá àá êìd˛OÖK êîVKdëÖK ÑáKëtÖLN êÄÖtSáÖK Uë]OÖK êO�Kdá

=êÖëOÄáÖK êî�®`©K dîìLtáÖÖ LÄ{ë ñdZR ïSÖK QLgKdbÖK [üLSâë

-57- 96-27299

LçStNLSá bkdë èôdáÖK ê]kÖ êkk`áÖK bdKëáÖK èbLìe - D - ÜîZ ïZîRKdSgßK zbçÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @@ILáîg ßë <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK uá àëLtSÖLNë <QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:MLO˛ÖK QLáqäáë êîüL¸äÖK QLáqäáÖK

(ô)ÜsbÖK ÜìbÄR uá <êîÖë©K êîsLáSZßK QLáb`ÖKë êî]kÖK êìLsdÖÖ êîâKeîáÖK QKbLáSsK èbLìe

èLS|ÖÖ êî¸äZÖKë êîNLZâ´K ê]kÖÖ jL` ÜLáSåK ò®ìõë <XÖLWÖKë ïâLWÖK àîìëS¸áÖÖ PgLäáÖK

=èdîÄ|ÖK êìdm]ÖK ÅoLäáÖKë êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ êî]kÖK [áKdOÖÖ êìëÖë©K òLosõë =èôdáÖKë

(M)ïÖ]áÖK uáSZáÖK êÉdL˛á uîZ˛R Ñ®` àá êî]kÖK QLáb`ÖK ÑìëáSÖ êìdLÉSNK [çâ UKb]SgK

QLtáSZáÖK ï{ êî]kÖK eÉKdáÖÖ ÜeÖì LáWî] êîâKeîáÖK QKbLáSsK èbLìeë ïÖ]áÖK ÑìëáSÖKë

QLZLîS]ßK ïOÖR ïSÖKë ïÖ]áÖK uáSZáÖK fLgô óÖs êáüLÄÖK QLáb`ÖKë [áKdOÖKë <êîÖ]áÖK

=èôdáÖÖ èbb]áÖK êî]kÖK

(Y)êîRKcÖK êìLsdÖKë êÉdL˛áÖK dkLäs LçäîámR óÖs uîZ˛SÖK uá <êîÖ]á êî]k QLáb` òL˛âõ

êî]kÖK [áKdOÖK uîZ˛R uáë <ïÖ]áÖK uáSZáÖK fLgô óÖs êáüLÄÖKë ˝äZÖK rëâ ïsKdR ïSÖK

=êkL` lKdw© êáákáÖK êîüL§ëÖK

(b)[áKdOÖK nîo`SÖë èôdáÖK ê]k àî¸]SÖ <ÜeÖì LáWî] <êîäáe doô bìb]Rë zKbåô umë

ÜKb`SgK uá <àî¸äZÖLN ÅÖtSáÖK dV©K ÜîîÄR QLîÖás óÖõ KbLäSgK LçáîîÄRë Låbkdë Låcî|äRë

êî{KdxáìbÖK dîìLtáÖK àá ÇÖc dîwë dátÖKë ˝äZÖK P¸] êÖk|áÖK êîsëäÖKë êîáÉÖK QLâLîOÖK

=êìbLkS§ßK - êîsLáSZßK QKdîxSáÖKë

(å)QL]®kõ cî|äR bkdÖ <òLmS§ßK P¸] QKdKeëÖK àîN êÉdS˛áë êìdKeë èeçZô òL˛âõ

QLçZ òL˛âõ óÖs <òLmS§ßK P¸] <ÑátÖKë =èôdáÖK ê]kN êÄÖtSáÖK [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK

êîxN ÇÖcë bkdÖK às êÖëù¸á àëÉR ïäoëÖK nîo`SÖK èeçZô ï{ ñëS¸áÖK êtî{d êìdë]á

[áKdOÖKë QßLÉëÖK uîáZÖ ï¸îüdÖK dLîSÖK àám èôdáÖK ê]kN êÄÖtSáÖK QLáLáSåßK YKdbõ àLám

.êÖkÖK QKc êîáëÉ]ÖK

- @@@QLçZÖKë <êîÖëbÖK êîÖLáÖK QL¸gùáÖKë <êkk`SáÖK LçRßLÉëë èb]SáÖK Üá©Kë <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:òLmS§ßK P¸] <jL`ÖK rLoÄÖKë êîüLäWÖK ê]âLáÖK

(ô)<dá©K ïmSÄì LáWî] <ÜLîÄÖKë èôdáÖK ê]k ÑLZá ï{ dLáWSgßK u4Z˛R QLgLîg êwLîk

=dLáWSgßK KcçÖ êkk`áÖK QKbLáSsßK èbLìeN

-59- 96-27299
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(ë)dîVöR êî|îÉ ÑëLäSR ïSÖK êî{LÄWÖKë êîgLî¸ÖKë êìbLkS�ßKë êîsLáSZßK Uë]OÖK ÑìëáRë Üsb

ÜÖsë <ldáÖK MLOgô ÜÖs ÇÖc ï{ LáN <èôdáÖK ê]k ï{ ˝äZÖK rëâ óÖs êáüLÄÖK QLRëL|SÖK

=êîüLçäÖK Y®tÖK [üLSâ àáë Lçäá èbL{´Kë QLáb`ÖK dî{ëRë =ê†Në©K

(e)QLáb`ÖK óÖõ ÑëkëÖK eìetSÖ êî]kÖK QLáb`ÖK QLîÖásë ÜqäN êÄÖtSáÖK Uë]OÖK Üsb

êìLsdÖK ÜìbÄR às êÖëù¸á Lç|këN èôdáÖÖ Üü®áÖK ÜsbÖK êÖL|Éë <LçáìbÄR êîsëâ àî¸]Rë

=QLáb`ÖK ãcçÖ èôdáÖK ÜKb`SgKë =èôdáÖÖ êî]kÖK QLáb`ÖK dî{ëR nLáâô êgKdbë <êî]kÖK

(\)êÖLt|ÖKë êâëáöáÖK QLîZëÖëäÉSÖKë ÅüKdoÖK àö˛N Uë]OÖÖ ï¸gùáÖKë ïÖLáÖK ÜsbÖK ÜìbÄR

LáN <ÑZdÖKë èôdáÖÖ êî¸äZÖKë êîNLZâ´K ê]kÖLN êÄÖtSáÖK êOgLäáÖK dLtg©K QKcë êÖëOÄáÖKë

ÇÖc ï{ LáN <êNëk`ÖK ÜîqäSÖ dWÉô êÖëOÄáÖKë d¸ì©Kë êîÖLt{ë LâLáô dWÉ©K ÅüKdoÖK ÇÖc ï{

êsLäáÖK jÄâ fëdî{ àá êìL�ëÖK ÑüLgëë <àî¸äZÖK óÖõ êO¸äÖLN <èdg™Ö ïtîOoÖK ÜîqäSÖK

dëáô àîN àáë <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK ñd`©K lKdá©Kë ebì´K/êìd˛OÖK

Kcå bidS¸ì àô àîtSìë .lKdá©K ãcå jî`˛SÖ ê|ÖÉSÖK èbîåeÖKë êoî¸OÖK ÅüKdoÖK <ñd`ô

dëqäá êkL` èdëkNë ˝äZÖK rëäN nORdì dëqäáNë àîÖátS¸áÖLN éÖ]Kdá uîáZ ï{ X]OÖK

ïOoÖK ïZëÖëîOÖK X]OÖK dîìLtáN Åî�bÖK bîÄSÖK dLoõ ï{ éN r®omßK ïxOäìë <èôdáÖK

=LîÖëb êÖëOÄáÖK êîOoÖKë êî�®`©Kë êîâëâLÄÖK

(n)èôdáÖK ê]k bbçR ïSÖK êî¸îüdÖK dLo`©K b]ô ÑÉ˛ì (@E)àëáöáÖK dîw lLçZ´K àô LáN

bátSáÖK lLçZ´K òKdë êäáLÉÖK ÑáKëtÖK Üç{ óÖõ êîáKdÖK Uë]OÖK uîZ˛R ïxOäì <LçRLî]ë

ë]â óÖs LçSZÖLtáë <lLçZ´K btN êNëk`ÖK óÖs ãdLV§ ÇÖc ï{ LáN <éîÖs êORdSáÖK [üLSäÖKë

QLgdLááë ÑLZáÖK Kcå ï{ QLgdLááÖKë êîÖÄtÖKë êîNLZâ´K ê]kÖK eìetR ïxOäìë .Ñm{ô

èdS{ ï{ êìLsdÖKë lLçZ´K êîÖás QL|sLmá Y®s àö˛N Uë]OÖK às ®m{ <Ñá]ÖK uäá

=lLçZ´K btN Lá

(í)ïSÖK èôdáÖK LçgdLáR ïSÖK ÇÖR Láîg ßë <LçtîZ˛Rë èbî|áÖK êìbîÖÄSÖK êìLsdÖLN zKdSsßK

êìbîÖÄSÖK êî]kÖK êìLsdÖK êáî� óÖs êq{L]áÖK zbçN ÇÖcë <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK óÖõ ïáSäR

Kcå ÅîÄ]R ë]â êçZëáÖK Uë]OÖK Üsbë <êî]kÖK QLáb`ÖK ÜìbÄR êîÖás ï{ LçZKdbõë

=zbçÖK

(Ç)àîW]LOÖK óÖs LçtìeëRë ê]LSáÖK Uë]OÖK [üLSâë QLâLîOÖK ÜîîÄR ÑZô àá QLîÖ§ UKb]SgK

=ÇÖc óÖõ Láë <êîüL¸äÖK QLsLáZÖKë ê]kÖK ÑLZá ï{ àîÖáLtÖKë <QLgLî¸ÖK ïtmKëë

(Ñ)QLáëÖtáÖK d˛âë <èôdáÖK ê]k dëqäá àá êìd˛OÖK êîVKdëÖK ÑáKëtÖLN êÄÖtSáÖK Uë]OÖK êO�Kdá

=êÖëOÄáÖK êî�®`©K dîìLtáÖÖ LÄ{ë ñdZR ïSÖK QLgKdbÖK [üLSâë

-57- 96-27299

LçStNLSá bkdë èôdáÖK ê]kÖ êkk`áÖK bdKëáÖK èbLìe - D - ÜîZ ïZîRKdSgßK zbçÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @@ILáîg ßë <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK uá àëLtSÖLNë <QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:MLO˛ÖK QLáqäáë êîüL¸äÖK QLáqäáÖK

(ô)ÜsbÖK ÜìbÄR uá <êîÖë©K êîsLáSZßK QLáb`ÖKë êî]kÖK êìLsdÖÖ êîâKeîáÖK QKbLáSsK èbLìe

èLS|ÖÖ êî¸äZÖKë êîNLZâ´K ê]kÖÖ jL` ÜLáSåK ò®ìõë <XÖLWÖKë ïâLWÖK àîìëS¸áÖÖ PgLäáÖK

=èdîÄ|ÖK êìdm]ÖK ÅoLäáÖKë êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ êî]kÖK [áKdOÖÖ êìëÖë©K òLosõë =èôdáÖKë

(M)ïÖ]áÖK uáSZáÖK êÉdL˛á uîZ˛R Ñ®` àá êî]kÖK QLáb`ÖK ÑìëáSÖ êìdLÉSNK [çâ UKb]SgK

QLtáSZáÖK ï{ êî]kÖK eÉKdáÖÖ ÜeÖì LáWî] êîâKeîáÖK QKbLáSsK èbLìeë ïÖ]áÖK ÑìëáSÖKë

QLZLîS]ßK ïOÖR ïSÖKë ïÖ]áÖK uáSZáÖK fLgô óÖs êáüLÄÖK QLáb`ÖKë [áKdOÖKë <êîÖ]áÖK

=èôdáÖÖ èbb]áÖK êî]kÖK

(Y)êîRKcÖK êìLsdÖKë êÉdL˛áÖK dkLäs LçäîámR óÖs uîZ˛SÖK uá <êîÖ]á êî]k QLáb` òL˛âõ

êî]kÖK [áKdOÖK uîZ˛R uáë <ïÖ]áÖK uáSZáÖK fLgô óÖs êáüLÄÖKë ˝äZÖK rëâ ïsKdR ïSÖK

=êkL` lKdw© êáákáÖK êîüL§ëÖK

(b)[áKdOÖK nîo`SÖë èôdáÖK ê]k àî¸]SÖ <ÜeÖì LáWî] <êîäáe doô bìb]Rë zKbåô umë

ÜKb`SgK uá <àî¸äZÖLN ÅÖtSáÖK dV©K ÜîîÄR QLîÖás óÖõ KbLäSgK LçáîîÄRë Låbkdë Låcî|äRë

êî{KdxáìbÖK dîìLtáÖK àá ÇÖc dîwë dátÖKë ˝äZÖK P¸] êÖk|áÖK êîsëäÖKë êîáÉÖK QLâLîOÖK

=êìbLkS§ßK - êîsLáSZßK QKdîxSáÖKë

(å)QL]®kõ cî|äR bkdÖ <òLmS§ßK P¸] QKdKeëÖK àîN êÉdS˛áë êìdKeë èeçZô òL˛âõ

QLçZ òL˛âõ óÖs <òLmS§ßK P¸] <ÑátÖKë =èôdáÖK ê]kN êÄÖtSáÖK [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK

êîxN ÇÖcë bkdÖK às êÖëù¸á àëÉR ïäoëÖK nîo`SÖK èeçZô ï{ ñëS¸áÖK êtî{d êìdë]á

[áKdOÖKë QßLÉëÖK uîáZÖ ï¸îüdÖK dLîSÖK àám èôdáÖK ê]kN êÄÖtSáÖK QLáLáSåßK YKdbõ àLám

.êÖkÖK QKc êîáëÉ]ÖK

- @@@QLçZÖKë <êîÖëbÖK êîÖLáÖK QL¸gùáÖKë <êkk`SáÖK LçRßLÉëë èb]SáÖK Üá©Kë <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:òLmS§ßK P¸] <jL`ÖK rLoÄÖKë êîüLäWÖK ê]âLáÖK

(ô)<dá©K ïmSÄì LáWî] <ÜLîÄÖKë èôdáÖK ê]k ÑLZá ï{ dLáWSgßK u4Z˛R QLgLîg êwLîk

=dLáWSgßK KcçÖ êkk`áÖK QKbLáSsßK èbLìeN

-59- 96-27299
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(M)êîáëÉ]ÖK dîw êîNLO˛ÖK QLáqäáÖÖ êOgLäáÖK êî�ë¸ÖKë êîÖLáÖKë êìbLáÖK èbsL¸áÖK ÜìbÄR

êî¸äZÖK ê]kÖK ÇÖc ï{ LáN ê]kÖK ÑLZá ï{ MLO˛ÖK QLáLáSåK ïOÖR óS] LåeìetSÖ

=êîNLZâ´Kë

(Y)èbdKëÖK êî]kÖK zKbå©K cî|äRë Åî¸äSÖ QLîÖ§ UKb]SgKë èôdáÖK ê]kÖ óÖsô êìëÖëô òLosõ

.ÜbÄR ÅîÄ]SÖ LâLám êÖkÖK QKc êîÖëbÖK QL�L|RßKë ÑátÖK YLçäá ï{

èôdáÖK bm }ätÖK - ÑKb

- @@AèôdáÖK bm }ätÖKë .ÜÖ¸ÖKë êîáäSÖKë èKëL¸áÖK zKbåô ÅîÄ]R ÜLáô êOÄs èôdáÖK bm }ätÖK ÑWáì

~L|¥`´K ÑWáìë .Lç¥ÖoOì ëô êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ]N èôdáÖK uSáR àá òKëg b] óÖs ÑLäìë ÇçSäì

ÅÖ� dîWR êÖö¸á èôdáÖK bm }äs Uëb] êÖL] ï{ LåeìetRë QLìd]ÖKë ~ëÄ]ÖK ÇÖR êìLá] ï{ bá©K ÑìëoÖK

êîáKdÖK dîNKbSÖKë ãdL˛SâK ñbáë <ãdLV§ë éRLOO¸áN ê{dtáÖK ~Loâ u¸RK b�ë .LçSZÖLtá ïxOäìë ÑëbÖK uîáZ

QLZdbN QLäOÖKë òL¸äÖK ldtSR <QLtáSZáÖK uîáZ ï{ë .ïNëdîâ dáRùá cäá KdîOÉ LsL¸RK <éS]{LÉá óÖõ

ïsLáSZßK eÉdáÖK ïâbRë .ê{LÄWÖKë êÄOoÖKë Ñ`bÖK bëb] óo`Sì ï¸|âë ï¸äZë ïâbN òKcì´ êRëL|Sá

.èôdáÖK bm }ätÖK ÑLás© òKëg b] óÖs êZîSâë LOOg àëÉì àô àÉáì èôdáÖÖ íbLkS�ßKë

- @@BPRdSì ˝äZÖK rëâ óÖs ÜüLÄÖK }ätÖK ÑLásô àá Ñás íô" èôdáÖK bm }ätÖK" ^ÖokáN bkÄìë

bìbçSÖK ÇÖc ï{ LáN <èôdáÖÖ èLâLtá ëô ï¸|â ëô ï¸äZ ëô ïâbN ñcô <éîÖs PRdSì àô ÑáS]áÖK àá ëô <éîÖs

êáLtÖK èLî]ÖK ï{ ÇÖc Ub] òKëg <êìd]ÖK àá ï|¸tSÖK àLád]ÖK ëô ãKdÉ´K ëô <ÑîOÄÖK Kcå àá ÑLásöN ÜLîÄÖLN

:dk]ÖK ß ÑLWáÖK ÑîOg óÖs <ïÖì Lá èôdáÖK bm }ätÖK Ñá˛ì <ÇÖc óÖs òLäNë .êkL`ÖK ëô

(ô)<MdmÖK ÇÖc ï{ LáN <èdg©K ï{ Ub]R ïSÖK ï¸|äÖKë ï¸äZÖKë ïâbOÖK }ätÖK ÑLásô

<dçáÖK/êäüLOÖLN êÄÖtSáÖK }ätÖK ÑLásôë <êî˛îtáÖK èdg©K ï{ ULâ´K ÑL|o©K óÖs ï¸äZÖK òKbSsßKë

<àîZëeSáÖK dîw àîN }ätÖK ÑLásôë <èôdáÖLN èdLmÖK bîÖLÄSÖK àá ÇÖc dîwë ULâ´K àLS`ë <êZëeÖK MLkSwKë

=Ñ®xSgßLN êÄÖtSáÖK }ätÖK ÑLásôë

(M)ÇÖc ï{ LáN <ÜLs éZëN uáSZáÖK Ñ`Kb Ub]R ïSÖK ï¸|äÖKë ï¸äZÖKë ïâbOÖK }ätÖK ÑLásô

ï{ë êîáîÖtSÖK QL¸gùáÖK ï{ë <ÑátÖK àLÉá ï{ }ìë`SÖKë <ï¸äZÖK hd]SÖKë <ï¸äZÖK òKbSsßKë MLkSwßK

=òLxOÖK óÖs ãKdÉ´Kë òL¸äÖLN dLZRßKë <ñd`ô àÉLáô

(Y).Ub]R Láäìô <êÖëbÖK Lçäs ómLxSR ëô Lç{dSÄR ïSÖK ï¸|äÖKë ï¸äZÖKë ïâbOÖK }ätÖK ÑLásô

- @@C<^Ö¸áÖK rKeäÖK QßL] ï{ èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] QLÉLçSâK èôdáÖK bm ñd`©K }ätÖK ÑLásô Ñá˛Rë

.íd¸ÄÖK Ñá]ÖKë ï¸äZÖK ~dÖKë <ÜqäáÖK MLkSwßKë <ÑSÄÖK ÑLásô êkL`Në

-60- 96-27299

- @@Díd¸ÄÖK/ïåKdÉ´K ÜKb`SgßKë <íd¸ÄÖK lLçZ´Kë íd¸ÄÖK ÜîÄtSÖK èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásô Ñá˛R LáÉ

.ULâ´K bôëë <èbßëÖK ÑO� ï¸äZÖK òLÄSâßKë <Ñá]ÖK uäá ÑüLgëÖ

- @@EóÖõ àîáSäì ïü®ÖK òL¸äÖKë <êîÖ�ô QL†{ óÖõ àîáSäì ïü®ÖK òL¸äÖK ÑWá <òL¸äÖK QL†{ ltN àô LáÉ

èöoë T]R à˛tì ïü®ÖK òL¸äÖKë <QKdZLçáÖK Q®áLtÖK àçäîN àáë QKdZLçáÖKë <QL†Z®ÖKë <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK

<ULâ´K ÑL|o©Kë <QKeZS]áÖK ëô QL¸gùá ï{ QLsbëáÖKë <QLábtáÖKë <êîüLâ ëô êî|ìd QLtáSZá ï{ dÄ|ÖK

òL¸äÖKë <dÄ{ ï{ à˛tì ïü®ÖK òL¸äÖKë <àçâLoëô óÖK QKbüLtÖKë <QKbd˛áÖKë <QLä¸áÖKë <ê�LsúN QLNLkáÖKë

LáN MLådßKë êîÖå©K Mëd]ÖKë êîâKëbtÖK Mëd]ÖKë ïOäZ©K Ñ®S]ßKë ^Ö¸áÖK rKeäÖK QßL] ï{ à˛tì ïü®ÖK

.jL` éZëN }ätÖÖ ÇÖcÉ êmds àüLådÖK c`ô ÇÖc ï{

- @@FLçS{dS�K ëô <ïÖ]áÖK uáSZáÖK ï{ ëô <TîOÖK Ñ`Kb TVb] òKëg <éÖLátSgLN bìbçSÖK ëô }ätÖK ÑLásôë

ÅîÄ]R ÜLáô êOÄs ÑÉ˛Rë èôdáÖK ˝|â ï{ àá©K ÜKbtâLN dët˛ÖKë zë`ÖK fdxR <Lçäs TmLxR ëô êÖëbÖK

èôdáÖK èdb� ÜLáô LáüKb L�ëtá <hd]SÖK ÇÖc ï{ LáN <}ätÖK àá zë`ÖK ÑWáìë .ÜÖ¸ÖKë êîáäSÖK ÜLáôë èKëL¸áÖK

êîsLáSZK }îÖLÉR nORdRë .êîgLg©K êo˛â™Ö LçSÖëKeáë bdKëáÖK óÖs LçÖëk] êîâLÉáõ àá b]ìë Çd]SÖK óÖs

êîÖ§ èôdáÖK bm }ätÖK ÑWáìë .èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásöN uáSZáÖKë bd|ÖÖ êO¸äÖLN êt|Rdá êìbLkS�Kë êî]kë

dîWÉ ï{ë .ÑZdÖLN êâdLÄáÖLN óâbô êORdá Ñx˛R àô óÖs èôdáÖK ÜwdR ïSÖK èdîo`ÖK êîsLáSZßK QLîÖØK àá

}ätÖK ÑLásô às ómLxSì Xî] <TîOÖK Ñ`Kb ëô èdg©K ï{ QLäOÖKë òL¸äÖK bm }ätÖK Ub]ì <QßL]ÖK àá

<Lî¸äZë LîâbN àçîÖs òKbSsßKë <òL¸äÖKë QKdîxkÖK QLäOÖK ÑLáåõ ídZì Lá KdîWÉë .àLî]©K àá dîWÉ ï{

àá òKcìõ QßL] Ub]R LáÉ <êî˛îtáÖK èdg©K ï{ àìd`ØK bKd{©Kë èdg©K bKd{ô PâLZ àá àçNLkSwKë

às v®N´K êÖL] ï{ óS]ë .Lç{L˛SÉK Ptkì ÜV àáë Lçäs v®N´K àëb YëeÖK dîw àá ëô YëeÖK PâLZ

.èLäZÖK êO�Ltá ëô LìL]mÖK êìLá] ï{ dëk� ÇLäå àëÉì Lá KdîWÉ <ÇÖR }ätÖK ÑLásô

- @@GÑZdÖK àîN aìdLSÖK ñbá óÖs ê†{LÉSáÖK dîw ñëÄÖK QL�®s dåLqá àá dçqá èôdáÖK bm }ätÖKë

}ätÖKë .ÑáLÉÖLN èôdáÖK lëçâ àëb êÖëÖî]ÖKë Låbm ãeîîáRë èôdáÖK óÖs ÑZdÖK èdoîg óÖõ ñbô Láá <èôdáÖKë

QKbLs óÖs êORdSáÖK èdLmÖK dLVØK êkL`Në <êî{LÄWÖK nLáâ©K àá LgLgô uNLâ LçRLî] dKëoô ÑKëo èôdáÖK bm

eÉdáÖK ïâbR ÜìbR ïSÖK àìbÖK ëô êxÖÖK ëô ˝äZÖK ëô dkätÖLN êoORdáÖK zdoSÖK ÑLásô uîáZë êäîtá bîÖLÄR ëô

èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásô Ü�L|SRë .ÑÉÉ uáSZáÖKë ïÖ]áÖK uáSZáÖKë ÑátÖK àLÉáë èdg©K ï{ èôdáÖÖ \ëäááÖK

èôdáÖK dLÄS{Kë =èôdáÖK bm PÉRdR T]dN Lá êäîtá ÑLásô PZi àá ÑZ`ÖK êkL`Në <êîsLáSZßK nëxmÖLN

dq]R ïSÖK àîâKëÄÖK óÖõ dLÄS{ßKë =êìLá]ÖK ëô èbsL¸áÖK ëô =êîâëâLÄÖK QLáëÖtáÖK óÖs Ñëk]ÖK ÑOg óÖõ

PâLZ àá êÖëcOáÖK bëçZÖK êìL|É Übsë =êáüLÄÖK àîâKëÄÖK \®kõ Übsë =èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásô êÖLt{ èdëkN

êZÖLtáÖ Lådîwë êîáîÖtSÖK ÑüLgëÖK bëZë Übsë =LåcL|âõë êáüLÄÖK àîâKëÄÖLN ïsëÖK èbLìeÖ êáLtÖK QLoÖ¸ÖK

ïSÖK ÇÖR êkL`Në <Ü®s´K nüLgë LçÖÄäR ïSÖK èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásô dëk Láô .ãdLV§ë }ätÖK QLOO¸á

bKëáÖK ÇÖc ï{ LáN <êî¸äZ òLîiöÉ QLäOÖKë òL¸äÖK ÜKb`SgK ÇÖcÉë ï¸äZÖK ~dÖK ëô MLkSwßK dëkR

ïÖ]áÖK uáSZáÖK óÖs LOÖg dVùì Láá <}ätÖK ÇÖc dL˛SâK dKdáSgK ï{ êáåL¸á ÑáKës ÑWáR Lçâú{ <êî]LN´K

.êkL` MLO˛ÖKë ÑL|o©K óÖsë <êáLs

-61- 96-27299
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(M)êîáëÉ]ÖK dîw êîNLO˛ÖK QLáqäáÖÖ êOgLäáÖK êî�ë¸ÖKë êîÖLáÖKë êìbLáÖK èbsL¸áÖK ÜìbÄR

êî¸äZÖK ê]kÖK ÇÖc ï{ LáN ê]kÖK ÑLZá ï{ MLO˛ÖK QLáLáSåK ïOÖR óS] LåeìetSÖ

=êîNLZâ´Kë

(Y)èbdKëÖK êî]kÖK zKbå©K cî|äRë Åî¸äSÖ QLîÖ§ UKb]SgKë èôdáÖK ê]kÖ óÖsô êìëÖëô òLosõ

.ÜbÄR ÅîÄ]SÖ LâLám êÖkÖK QKc êîÖëbÖK QL�L|RßKë ÑátÖK YLçäá ï{

èôdáÖK bm }ätÖK - ÑKb

- @@AèôdáÖK bm }ätÖKë .ÜÖ¸ÖKë êîáäSÖKë èKëL¸áÖK zKbåô ÅîÄ]R ÜLáô êOÄs èôdáÖK bm }ätÖK ÑWáì

~L|¥`´K ÑWáìë .Lç¥ÖoOì ëô êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ]N èôdáÖK uSáR àá òKëg b] óÖs ÑLäìë ÇçSäì

ÅÖ� dîWR êÖö¸á èôdáÖK bm }äs Uëb] êÖL] ï{ LåeìetRë QLìd]ÖKë ~ëÄ]ÖK ÇÖR êìLá] ï{ bá©K ÑìëoÖK

êîáKdÖK dîNKbSÖKë ãdL˛SâK ñbáë <ãdLV§ë éRLOO¸áN ê{dtáÖK ~Loâ u¸RK b�ë .LçSZÖLtá ïxOäìë ÑëbÖK uîáZ

QLZdbN QLäOÖKë òL¸äÖK ldtSR <QLtáSZáÖK uîáZ ï{ë .ïNëdîâ dáRùá cäá KdîOÉ LsL¸RK <éS]{LÉá óÖõ

ïsLáSZßK eÉdáÖK ïâbRë .ê{LÄWÖKë êÄOoÖKë Ñ`bÖK bëb] óo`Sì ï¸|âë ï¸äZë ïâbN òKcì´ êRëL|Sá

.èôdáÖK bm }ätÖK ÑLás© òKëg b] óÖs êZîSâë LOOg àëÉì àô àÉáì èôdáÖÖ íbLkS�ßKë

- @@BPRdSì ˝äZÖK rëâ óÖs ÜüLÄÖK }ätÖK ÑLásô àá Ñás íô" èôdáÖK bm }ätÖK" ^ÖokáN bkÄìë

bìbçSÖK ÇÖc ï{ LáN <èôdáÖÖ èLâLtá ëô ï¸|â ëô ï¸äZ ëô ïâbN ñcô <éîÖs PRdSì àô ÑáS]áÖK àá ëô <éîÖs

êáLtÖK èLî]ÖK ï{ ÇÖc Ub] òKëg <êìd]ÖK àá ï|¸tSÖK àLád]ÖK ëô ãKdÉ´K ëô <ÑîOÄÖK Kcå àá ÑLásöN ÜLîÄÖLN

:dk]ÖK ß ÑLWáÖK ÑîOg óÖs <ïÖì Lá èôdáÖK bm }ätÖK Ñá˛ì <ÇÖc óÖs òLäNë .êkL`ÖK ëô

(ô)<MdmÖK ÇÖc ï{ LáN <èdg©K ï{ Ub]R ïSÖK ï¸|äÖKë ï¸äZÖKë ïâbOÖK }ätÖK ÑLásô

<dçáÖK/êäüLOÖLN êÄÖtSáÖK }ätÖK ÑLásôë <êî˛îtáÖK èdg©K ï{ ULâ´K ÑL|o©K óÖs ï¸äZÖK òKbSsßKë

<àîZëeSáÖK dîw àîN }ätÖK ÑLásôë <èôdáÖLN èdLmÖK bîÖLÄSÖK àá ÇÖc dîwë ULâ´K àLS`ë <êZëeÖK MLkSwKë

=Ñ®xSgßLN êÄÖtSáÖK }ätÖK ÑLásôë

(M)ÇÖc ï{ LáN <ÜLs éZëN uáSZáÖK Ñ`Kb Ub]R ïSÖK ï¸|äÖKë ï¸äZÖKë ïâbOÖK }ätÖK ÑLásô

ï{ë êîáîÖtSÖK QL¸gùáÖK ï{ë <ÑátÖK àLÉá ï{ }ìë`SÖKë <ï¸äZÖK hd]SÖKë <ï¸äZÖK òKbSsßKë MLkSwßK

=òLxOÖK óÖs ãKdÉ´Kë òL¸äÖLN dLZRßKë <ñd`ô àÉLáô

(Y).Ub]R Láäìô <êÖëbÖK Lçäs ómLxSR ëô Lç{dSÄR ïSÖK ï¸|äÖKë ï¸äZÖKë ïâbOÖK }ätÖK ÑLásô

- @@C<^Ö¸áÖK rKeäÖK QßL] ï{ èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] QLÉLçSâK èôdáÖK bm ñd`©K }ätÖK ÑLásô Ñá˛Rë

.íd¸ÄÖK Ñá]ÖKë ï¸äZÖK ~dÖKë <ÜqäáÖK MLkSwßKë <ÑSÄÖK ÑLásô êkL`Në

-60- 96-27299

- @@Díd¸ÄÖK/ïåKdÉ´K ÜKb`SgßKë <íd¸ÄÖK lLçZ´Kë íd¸ÄÖK ÜîÄtSÖK èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásô Ñá˛R LáÉ

.ULâ´K bôëë <èbßëÖK ÑO� ï¸äZÖK òLÄSâßKë <Ñá]ÖK uäá ÑüLgëÖ

- @@EóÖõ àîáSäì ïü®ÖK òL¸äÖKë <êîÖ�ô QL†{ óÖõ àîáSäì ïü®ÖK òL¸äÖK ÑWá <òL¸äÖK QL†{ ltN àô LáÉ

èöoë T]R à˛tì ïü®ÖK òL¸äÖKë <QKdZLçáÖK Q®áLtÖK àçäîN àáë QKdZLçáÖKë <QL†Z®ÖKë <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK

<ULâ´K ÑL|o©Kë <QKeZS]áÖK ëô QL¸gùá ï{ QLsbëáÖKë <QLábtáÖKë <êîüLâ ëô êî|ìd QLtáSZá ï{ dÄ|ÖK

òL¸äÖKë <dÄ{ ï{ à˛tì ïü®ÖK òL¸äÖKë <àçâLoëô óÖK QKbüLtÖKë <QKbd˛áÖKë <QLä¸áÖKë <ê�LsúN QLNLkáÖKë

LáN MLådßKë êîÖå©K Mëd]ÖKë êîâKëbtÖK Mëd]ÖKë ïOäZ©K Ñ®S]ßKë ^Ö¸áÖK rKeäÖK QßL] ï{ à˛tì ïü®ÖK

.jL` éZëN }ätÖÖ ÇÖcÉ êmds àüLådÖK c`ô ÇÖc ï{

- @@FLçS{dS�K ëô <ïÖ]áÖK uáSZáÖK ï{ ëô <TîOÖK Ñ`Kb TVb] òKëg <éÖLátSgLN bìbçSÖK ëô }ätÖK ÑLásôë

ÅîÄ]R ÜLáô êOÄs ÑÉ˛Rë èôdáÖK ˝|â ï{ àá©K ÜKbtâLN dët˛ÖKë zë`ÖK fdxR <Lçäs TmLxR ëô êÖëbÖK

èôdáÖK èdb� ÜLáô LáüKb L�ëtá <hd]SÖK ÇÖc ï{ LáN <}ätÖK àá zë`ÖK ÑWáìë .ÜÖ¸ÖKë êîáäSÖK ÜLáôë èKëL¸áÖK

êîsLáSZK }îÖLÉR nORdRë .êîgLg©K êo˛â™Ö LçSÖëKeáë bdKëáÖK óÖs LçÖëk] êîâLÉáõ àá b]ìë Çd]SÖK óÖs

êîÖ§ èôdáÖK bm }ätÖK ÑWáìë .èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásöN uáSZáÖKë bd|ÖÖ êO¸äÖLN êt|Rdá êìbLkS�Kë êî]kë

dîWÉ ï{ë .ÑZdÖLN êâdLÄáÖLN óâbô êORdá Ñx˛R àô óÖs èôdáÖK ÜwdR ïSÖK èdîo`ÖK êîsLáSZßK QLîÖØK àá

}ätÖK ÑLásô às ómLxSì Xî] <TîOÖK Ñ`Kb ëô èdg©K ï{ QLäOÖKë òL¸äÖK bm }ätÖK Ub]ì <QßL]ÖK àá

<Lî¸äZë LîâbN àçîÖs òKbSsßKë <òL¸äÖKë QKdîxkÖK QLäOÖK ÑLáåõ ídZì Lá KdîWÉë .àLî]©K àá dîWÉ ï{

àá òKcìõ QßL] Ub]R LáÉ <êî˛îtáÖK èdg©K ï{ àìd`ØK bKd{©Kë èdg©K bKd{ô PâLZ àá àçNLkSwKë

às v®N´K êÖL] ï{ óS]ë .Lç{L˛SÉK Ptkì ÜV àáë Lçäs v®N´K àëb YëeÖK dîw àá ëô YëeÖK PâLZ

.èLäZÖK êO�Ltá ëô LìL]mÖK êìLá] ï{ dëk� ÇLäå àëÉì Lá KdîWÉ <ÇÖR }ätÖK ÑLásô

- @@GÑZdÖK àîN aìdLSÖK ñbá óÖs ê†{LÉSáÖK dîw ñëÄÖK QL�®s dåLqá àá dçqá èôdáÖK bm }ätÖKë

}ätÖKë .ÑáLÉÖLN èôdáÖK lëçâ àëb êÖëÖî]ÖKë Låbm ãeîîáRë èôdáÖK óÖs ÑZdÖK èdoîg óÖõ ñbô Láá <èôdáÖKë

QKbLs óÖs êORdSáÖK èdLmÖK dLVØK êkL`Në <êî{LÄWÖK nLáâ©K àá LgLgô uNLâ LçRLî] dKëoô ÑKëo èôdáÖK bm

eÉdáÖK ïâbR ÜìbR ïSÖK àìbÖK ëô êxÖÖK ëô ˝äZÖK ëô dkätÖLN êoORdáÖK zdoSÖK ÑLásô uîáZë êäîtá bîÖLÄR ëô

èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásô Ü�L|SRë .ÑÉÉ uáSZáÖKë ïÖ]áÖK uáSZáÖKë ÑátÖK àLÉáë èdg©K ï{ èôdáÖÖ \ëäááÖK

èôdáÖK dLÄS{Kë =èôdáÖK bm PÉRdR T]dN Lá êäîtá ÑLásô PZi àá ÑZ`ÖK êkL`Në <êîsLáSZßK nëxmÖLN

dq]R ïSÖK àîâKëÄÖK óÖõ dLÄS{ßKë =êìLá]ÖK ëô èbsL¸áÖK ëô =êîâëâLÄÖK QLáëÖtáÖK óÖs Ñëk]ÖK ÑOg óÖõ

PâLZ àá êÖëcOáÖK bëçZÖK êìL|É Übsë =êáüLÄÖK àîâKëÄÖK \®kõ Übsë =èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásô êÖLt{ èdëkN

êZÖLtáÖ Lådîwë êîáîÖtSÖK ÑüLgëÖK bëZë Übsë =LåcL|âõë êáüLÄÖK àîâKëÄÖLN ïsëÖK èbLìeÖ êáLtÖK QLoÖ¸ÖK

ïSÖK ÇÖR êkL`Në <Ü®s´K nüLgë LçÖÄäR ïSÖK èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásô dëk Láô .ãdLV§ë }ätÖK QLOO¸á

bKëáÖK ÇÖc ï{ LáN <êî¸äZ òLîiöÉ QLäOÖKë òL¸äÖK ÜKb`SgK ÇÖcÉë ï¸äZÖK ~dÖK ëô MLkSwßK dëkR

ïÖ]áÖK uáSZáÖK óÖs LOÖg dVùì Láá <}ätÖK ÇÖc dL˛SâK dKdáSgK ï{ êáåL¸á ÑáKës ÑWáR Lçâú{ <êî]LN´K

.êkL` MLO˛ÖKë ÑL|o©K óÖsë <êáLs
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- @@Hdg©K ÑtZ óÖs ÑátÖLN êÄÖtSáÖK Lìb]R ÑWáR ïSÖK êáçáÖÖ QLkk`SÖK bbtSáë ïÖÉ [çâ umë ÑWáìë

uî˛R àô bN ßë .éÄîÄ]R àÉáìë Lìdëdm Kdáô èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásô àá êîÖL` ÑëbÖKë êîÖ]áÖK QLtáSZáÖKë

ïxOäìë .êîsLáSZßK ê†˛äSÖK Ñ]Kdá uîáZ ï{ <àL¸â´K êáKdÉ ÜKdS]Kë <ÑZdÖKë èôdáÖK àîN êÉdL˛áÖKë èKëL¸áÖK

.ÑZdÖKë èôdáÖK àîN àëLtSÖKë <ÑbLOSáÖK ÜKdS]ßKë <QKcÖK ÜKdS]K ÜîÖtSÖK Üqâ eetR àô

- @AIdL˛SâK ñbá àö˛N ˝äZÖK rëâ P¸] ê|äkáÖK QKòLk]ßKë QLâLîOÖK àá zLÉ db� bëZë Übsë

}ätÖLN êÄÖtSáÖK Uë]OÖKë ÅüLVëÖK óÖõ dLÄS{ßK íbùìë .QKdîxSÖK bkdë [áKdOÖK umë PtkÖK àá ÑtZì }ätÖK

<ÑátÖK àÉLáô ï{ ÇÖc ï{ LáN <LäÖsë Kdg QLäOÖKë òL¸äÖK bm }ätÖK ÑLásôë <ï¸äZÖK hd]SÖKë <ídg©K

.Ñ`bSÖÖ èbb]á QLîZîRKdSgK ÜîákSÖ êÖëcOáÖK bëçZÖK êÖ�ds óÖK <Uë]OÖKë ÅüLVëÖK ÇÖR êìL|É Übs ëô

}ätÖK ÑLásô óÖs PÖxSÖÖ ÑLZdÖKë òL¸äÖK ê†OtR àÉáì éâô àKbÖOÖK àá bbs ï{ êO¸SÉáÖK èdO`ÖK àá ^mSìë

.òKëg b] óÖs LådLV§ë }ätÖK ÑLásô QLOO¸á êZÖLtáÖ êÖLt{ êáLs dîNKbR cL`RK àÉáì éâôë LçÖLÉiô uîáZN

ÑZô àá Lìdëdm L|îÖ] ˝äZÖK rëâ óÖs ÜüLÄÖK }ätÖK bm LåbëçZ °OtR ïSÖK ÑLZdÖK QLsLáZ ÑWáRë

.dîîxSÖK

- @A@ïSÖL] ï{ êoÖ¸ÖK u�Këá ï{ àëâëÉì àìcÖK jL`i©K éOÉRdì ícÖK }ätÖÖ èôdáÖK ldtSR àô àÉáìë

~ëÄ] àëâL�ë ïâL¸â´K àëâLÄÖK ÑLZá ï{ àîÖëù¸áÖK uîáZ PìdbR àöi àáë .òKë¸ÖK óÖs rKeâ®ÖKë rKeäÖK

ÇÖR }ätÖK ÑLásô Uëb] Übs àLám óÖs KbsL¸ì àô <èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásô ïOÉRdá êO�Ltáë <àL¸â´K

êod˛ÖK bKd{ô ÜçäîN àáë <Üçî{ ÅWR àô èôdáÖK êsLoSgLN àëÉì àô ïxOäì àìcÖK àîîáëátÖK àîÖëù¸áÖK íbìöN

.àá©K QKë�ë àëZ¸ÖK ëÖëù¸áë

- @AA.L]Öá LîÖëb LáLáSåK dîWR êÖö¸á ˝äZÖK èdLZR lKdw© QLäOÖKë òL¸äÖLN dLZR®Ö ÑLt|ÖK uáÄÖK ÑWáìë

èdbLkÖK dîxÖK òLxN Ñ®xSgKë jL`i©LN dLZRßK uá� êî�L|RK cî|äR eìetRë lKdtSgK óÖõ êZL]ÖK ësbRë

òLxOÖÖ êîÖëbÖK QLÉO˛ÖK ï{ èôdáÖK Ñ®xSgK ^Okô b�ë .êÖkÖK QKc ñd`©K ÇëÉkÖK às ®m{ <(AI)@HCH ÜLs

êîätáÖK àL¸â´K ~ëÄ] êäZÖÖ êkL`ÖK èddÄáÖKë .êáqäáÖK êîÖëbÖK êáìdZÖÖ ï¸îüd ÜLáSåK dë]á èôdáÖLN dLZRßKë

QLìd]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ] ÇLçSâß Lî{Lmõ LOOg Lç|këN ÑLás©K ÇÖR TtÖoSgK ïSÖK <èôdáÖK bm }ätÖLN

ïÖëbÖK dLZRßK êîm� <êÖZLs ê|kNë <LçSìßë bëb] ï{ ÑëLäSR àô óÖõ èësbá <QLäOÖKë òL¸äÖÖ êîgLg©K

ê]Lî¸ÖKë ï¸äZÖK òKbSsßKë <MLkSwßKë <òLxOÖK óÖs ãKdÉßK LìLm� ÇÖcÉë <˝äZÖK èdLZR lKdw© èôdáÖLN

bìeáÖK do`Ö êîÖëbÖK èdLZSÖK ãcçÖ LìL]m àtÄì ïü®ÖK QLäOÖKë òL¸äÖK ldtR bìKeSìë .˝äZÖK óÖs êáüLÄÖK

LáN <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK êìbtáÖK lKdá©Kë éî{ MëwdáÖK dîw Ñá]ÖK ÇÖcÉë <}ätÖK àá

.ebìßK/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî|N êNLk´K ÇÖc ï{

- @ABrLORß YëdR àô <èôdáÖK bm }ätÖK êÖö¸á ÑëLäR bäs <êÖsL|ÖK QLçZÖK düL¸Öë QLáëÉ]ÖÖ ïxOäìë

QLgLî¸ÖK ÑÉÖ ï¸îüdÖK dLîSÖK àám ˝äZÖK rëäN ÅÖtSì dëqäá YKdbõ óÖõ ïádR ê]mKëë êo˛â êgLîg

.ÑZdÖK óÖs ÇÖcÉë èôdáÖK óÖs LådLVØ ÑîÖ]R òKdZõ <QKdKdÄÖK cL`RK ÑO� <óä¸Sì Xî]N <[áKdOÖKë

-62- 96-27299

-@ - ÑKb ïZîRKdSgßK zbçÖKbm }ätÖK uäáÖ êÖáLÉSá QKòKdZõ cL`RK

éîÖs òLmÄÖKë èôdáÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá - @AC

(ô)LOäZR ïäìb dLOSsK ëô bîÖÄR ëô zds íöN rdcSÖK às rLäSáßKë èôdáÖK bm }ätÖK êâKbõ

=èôdáÖK bm }ätÖK óÖs òLmÄÖK à®sõ ï{ êäîOá ïå LáÉ éîÖs òLmÄÖÖ LçRLáKeSÖLN òL{ëÖÖ

(M)}ätÖK ÑLásô uäáÖ <PZKëÖK ë]äÖK óÖs <bëçZÖK ÑcNë èôdáÖK bm }ätÖK êgdLáá às rLäSáßK

ãcå óÖs êO�LtáÖLN <êîäoëÖK àîâKëÄÖÖ LÄ{ë <r®omßKë <ÑLás©K ãcå ï{ ÅîÄ]SÖKë Låbm

=íbLs bd{ ëô êÖëbÖK ëå LçÉORdá àLÉ òKëg ÑLás©K

(Y)ëô ÑátÖLN nORdR QLNëÄs ëô êîâbá ëô êîüKeZ QLNëÄs óÖs êîÖ]áÖK àîâKëÄÖK ï{ jäÖK

Å]Öì ícÖK ñc©K óÖs êO�LtáÖK ÑZô àá QLNëÄtÖK ãcå bìb˛R ëô/ë <êìdKbõ QLNëÄs

ï{ ëô ÑeäáÖK ï{ Ub] òKëg <}ätÖK ÑLÉiô àá ÑÉi í© àmdtSì ïü®ÖK QLäOÖKë òL¸äÖLN

=ñc©K Kcå às lìëtSÖKë <Láëás uáSZáÖK ï{ ëô ïÖ]áÖK uáSZáÖK ï{ ëô ÑátÖK àLÉá

(b)}ätÖK àá êìL�ëÖK óÖs eÉdR <èôdáÖK bm }ätÖK óÖs òLmÄÖÖ àîâKë� cî|äR ëô/ë bLáSsK

=LçSîÖLt{ àLám êîxN ídëb ë]â óÖs àîâKëÄÖK ãcå ÑîÖ]Rë lKdtSgKë <éîOÉRdá êÄ]®áë

zLkSâßK ÑOg óÖõ ÑëkëÖKë <Låbm }ätÖK fdLáì ïSÖK èôdáÖK êìLá] àámR dîNKbR cL`RKë

=éîOÉRdá ÑîåöRë LìL]mÖK Y®së ddmÖK bm àîáöSÖKë lìëtSÖK Lçî{ LáN <êÖLt|ÖKë êÖbLtÖK

(å)ïSÖK êîÖëbÖK àL¸â´K ~ëÄ] ÇëÉkë bsKë� uîáZ cî|äR ëô/óÖs ÅìbkSÖK óÖs nL˛äN ÑátÖK

<(A@)àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK à®s´K ï{ èbdKëÖK ÇÖR Lçäám àáë <èôdáÖK bm }ätÖLN ÑkSR

~ëÄ]ÖLN jL`ÖK ïÖëbÖK bçtÖKë <(@B)êîgLî¸ÖKë êîâbáÖK ~ëÄ]ÖLN jL`ÖK ïÖëbÖK bçtÖKë

êÖáLtáÖK Mëdm àá ãdîwë PìctSÖK êmåLäá êî�L|RKë <(@B)êî{LÄWÖKë êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK

=(AA)êäîçáÖK ëô êîâL¸âõ®ÖK ëô êîgLÄÖK êNëÄtÖK ëô

(ë)@H êáLtÖK êîkëSÖK èLsKdá uá <èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK cî|äR

=(AB)èd˛s êìbL]ÖK LçRdëb ï{ èôdáÖK bm eîîáSÖK óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK êäZÖÖK LçRbáSsK ïSÖK

(e)êÖkSáÖK [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK ÑÉ àîámR óÖK ïádR ê]mKëë êo˛â êgLîg rLORß [ìëdSÖK

Üsbë uîZ˛SN <n˛â ë]â óÖs <ÜLîÄÖKë =˝äZÖK rëäN ÅÖtSì Kdëqäá èôdáÖK bm }ätÖLN

bm }ätÖK QLîÖ§ë QLtORë MLOgô Üç{ë ê{dtá èbLìe zbçS¸R [áKdNë dîNKbR cî|äRë
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- @@Hdg©K ÑtZ óÖs ÑátÖLN êÄÖtSáÖK Lìb]R ÑWáR ïSÖK êáçáÖÖ QLkk`SÖK bbtSáë ïÖÉ [çâ umë ÑWáìë

uî˛R àô bN ßë .éÄîÄ]R àÉáìë Lìdëdm Kdáô èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásô àá êîÖL` ÑëbÖKë êîÖ]áÖK QLtáSZáÖKë

ïxOäìë .êîsLáSZßK ê†˛äSÖK Ñ]Kdá uîáZ ï{ <àL¸â´K êáKdÉ ÜKdS]Kë <ÑZdÖKë èôdáÖK àîN êÉdL˛áÖKë èKëL¸áÖK

.ÑZdÖKë èôdáÖK àîN àëLtSÖKë <ÑbLOSáÖK ÜKdS]ßKë <QKcÖK ÜKdS]K ÜîÖtSÖK Üqâ eetR àô

- @AIdL˛SâK ñbá àö˛N ˝äZÖK rëâ P¸] ê|äkáÖK QKòLk]ßKë QLâLîOÖK àá zLÉ db� bëZë Übsë

}ätÖLN êÄÖtSáÖK Uë]OÖKë ÅüLVëÖK óÖõ dLÄS{ßK íbùìë .QKdîxSÖK bkdë [áKdOÖK umë PtkÖK àá ÑtZì }ätÖK

<ÑátÖK àÉLáô ï{ ÇÖc ï{ LáN <LäÖsë Kdg QLäOÖKë òL¸äÖK bm }ätÖK ÑLásôë <ï¸äZÖK hd]SÖKë <ídg©K

.Ñ`bSÖÖ èbb]á QLîZîRKdSgK ÜîákSÖ êÖëcOáÖK bëçZÖK êÖ�ds óÖK <Uë]OÖKë ÅüLVëÖK ÇÖR êìL|É Übs ëô

}ätÖK ÑLásô óÖs PÖxSÖÖ ÑLZdÖKë òL¸äÖK ê†OtR àÉáì éâô àKbÖOÖK àá bbs ï{ êO¸SÉáÖK èdO`ÖK àá ^mSìë

.òKëg b] óÖs LådLV§ë }ätÖK ÑLásô QLOO¸á êZÖLtáÖ êÖLt{ êáLs dîNKbR cL`RK àÉáì éâôë LçÖLÉiô uîáZN

ÑZô àá Lìdëdm L|îÖ] ˝äZÖK rëâ óÖs ÜüLÄÖK }ätÖK bm LåbëçZ °OtR ïSÖK ÑLZdÖK QLsLáZ ÑWáRë

.dîîxSÖK

- @A@ïSÖL] ï{ êoÖ¸ÖK u�Këá ï{ àëâëÉì àìcÖK jL`i©K éOÉRdì ícÖK }ätÖÖ èôdáÖK ldtSR àô àÉáìë

~ëÄ] àëâL�ë ïâL¸â´K àëâLÄÖK ÑLZá ï{ àîÖëù¸áÖK uîáZ PìdbR àöi àáë .òKë¸ÖK óÖs rKeâ®ÖKë rKeäÖK

ÇÖR }ätÖK ÑLásô Uëb] Übs àLám óÖs KbsL¸ì àô <èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásô ïOÉRdá êO�Ltáë <àL¸â´K

êod˛ÖK bKd{ô ÜçäîN àáë <Üçî{ ÅWR àô èôdáÖK êsLoSgLN àëÉì àô ïxOäì àìcÖK àîîáëátÖK àîÖëù¸áÖK íbìöN

.àá©K QKë�ë àëZ¸ÖK ëÖëù¸áë

- @AA.L]Öá LîÖëb LáLáSåK dîWR êÖö¸á ˝äZÖK èdLZR lKdw© QLäOÖKë òL¸äÖLN dLZR®Ö ÑLt|ÖK uáÄÖK ÑWáìë

èdbLkÖK dîxÖK òLxN Ñ®xSgKë jL`i©LN dLZRßK uá� êî�L|RK cî|äR eìetRë lKdtSgK óÖõ êZL]ÖK ësbRë

òLxOÖÖ êîÖëbÖK QLÉO˛ÖK ï{ èôdáÖK Ñ®xSgK ^Okô b�ë .êÖkÖK QKc ñd`©K ÇëÉkÖK às ®m{ <(AI)@HCH ÜLs

êîätáÖK àL¸â´K ~ëÄ] êäZÖÖ êkL`ÖK èddÄáÖKë .êáqäáÖK êîÖëbÖK êáìdZÖÖ ï¸îüd ÜLáSåK dë]á èôdáÖLN dLZRßKë

QLìd]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ] ÇLçSâß Lî{Lmõ LOOg Lç|këN ÑLás©K ÇÖR TtÖoSgK ïSÖK <èôdáÖK bm }ätÖLN

ïÖëbÖK dLZRßK êîm� <êÖZLs ê|kNë <LçSìßë bëb] ï{ ÑëLäSR àô óÖõ èësbá <QLäOÖKë òL¸äÖÖ êîgLg©K

ê]Lî¸ÖKë ï¸äZÖK òKbSsßKë <MLkSwßKë <òLxOÖK óÖs ãKdÉßK LìLm� ÇÖcÉë <˝äZÖK èdLZR lKdw© èôdáÖLN

bìeáÖK do`Ö êîÖëbÖK èdLZSÖK ãcçÖ LìL]m àtÄì ïü®ÖK QLäOÖKë òL¸äÖK ldtR bìKeSìë .˝äZÖK óÖs êáüLÄÖK

LáN <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK êìbtáÖK lKdá©Kë éî{ MëwdáÖK dîw Ñá]ÖK ÇÖcÉë <}ätÖK àá

.ebìßK/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî|N êNLk´K ÇÖc ï{

- @ABrLORß YëdR àô <èôdáÖK bm }ätÖK êÖö¸á ÑëLäR bäs <êÖsL|ÖK QLçZÖK düL¸Öë QLáëÉ]ÖÖ ïxOäìë

QLgLî¸ÖK ÑÉÖ ï¸îüdÖK dLîSÖK àám ˝äZÖK rëäN ÅÖtSì dëqäá YKdbõ óÖõ ïádR ê]mKëë êo˛â êgLîg

.ÑZdÖK óÖs ÇÖcÉë èôdáÖK óÖs LådLVØ ÑîÖ]R òKdZõ <QKdKdÄÖK cL`RK ÑO� <óä¸Sì Xî]N <[áKdOÖKë

-62- 96-27299

-@ - ÑKb ïZîRKdSgßK zbçÖKbm }ätÖK uäáÖ êÖáLÉSá QKòKdZõ cL`RK

éîÖs òLmÄÖKë èôdáÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá - @AC

(ô)LOäZR ïäìb dLOSsK ëô bîÖÄR ëô zds íöN rdcSÖK às rLäSáßKë èôdáÖK bm }ätÖK êâKbõ

=èôdáÖK bm }ätÖK óÖs òLmÄÖK à®sõ ï{ êäîOá ïå LáÉ éîÖs òLmÄÖÖ LçRLáKeSÖLN òL{ëÖÖ

(M)}ätÖK ÑLásô uäáÖ <PZKëÖK ë]äÖK óÖs <bëçZÖK ÑcNë èôdáÖK bm }ätÖK êgdLáá às rLäSáßK

ãcå óÖs êO�LtáÖLN <êîäoëÖK àîâKëÄÖÖ LÄ{ë <r®omßKë <ÑLás©K ãcå ï{ ÅîÄ]SÖKë Låbm

=íbLs bd{ ëô êÖëbÖK ëå LçÉORdá àLÉ òKëg ÑLás©K

(Y)ëô ÑátÖLN nORdR QLNëÄs ëô êîâbá ëô êîüKeZ QLNëÄs óÖs êîÖ]áÖK àîâKëÄÖK ï{ jäÖK

Å]Öì ícÖK ñc©K óÖs êO�LtáÖK ÑZô àá QLNëÄtÖK ãcå bìb˛R ëô/ë <êìdKbõ QLNëÄs

ï{ ëô ÑeäáÖK ï{ Ub] òKëg <}ätÖK ÑLÉiô àá ÑÉi í© àmdtSì ïü®ÖK QLäOÖKë òL¸äÖLN

=ñc©K Kcå às lìëtSÖKë <Láëás uáSZáÖK ï{ ëô ïÖ]áÖK uáSZáÖK ï{ ëô ÑátÖK àLÉá

(b)}ätÖK àá êìL�ëÖK óÖs eÉdR <èôdáÖK bm }ätÖK óÖs òLmÄÖÖ àîâKë� cî|äR ëô/ë bLáSsK

=LçSîÖLt{ àLám êîxN ídëb ë]â óÖs àîâKëÄÖK ãcå ÑîÖ]Rë lKdtSgKë <éîOÉRdá êÄ]®áë

zLkSâßK ÑOg óÖõ ÑëkëÖKë <Låbm }ätÖK fdLáì ïSÖK èôdáÖK êìLá] àámR dîNKbR cL`RKë

=éîOÉRdá ÑîåöRë LìL]mÖK Y®së ddmÖK bm àîáöSÖKë lìëtSÖK Lçî{ LáN <êÖLt|ÖKë êÖbLtÖK

(å)ïSÖK êîÖëbÖK àL¸â´K ~ëÄ] ÇëÉkë bsKë� uîáZ cî|äR ëô/óÖs ÅìbkSÖK óÖs nL˛äN ÑátÖK

<(A@)àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK à®s´K ï{ èbdKëÖK ÇÖR Lçäám àáë <èôdáÖK bm }ätÖLN ÑkSR

~ëÄ]ÖLN jL`ÖK ïÖëbÖK bçtÖKë <(@B)êîgLî¸ÖKë êîâbáÖK ~ëÄ]ÖLN jL`ÖK ïÖëbÖK bçtÖKë

êÖáLtáÖK Mëdm àá ãdîwë PìctSÖK êmåLäá êî�L|RKë <(@B)êî{LÄWÖKë êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK

=(AA)êäîçáÖK ëô êîâL¸âõ®ÖK ëô êîgLÄÖK êNëÄtÖK ëô

(ë)@H êáLtÖK êîkëSÖK èLsKdá uá <èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK cî|äR

=(AB)èd˛s êìbL]ÖK LçRdëb ï{ èôdáÖK bm eîîáSÖK óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK êäZÖÖK LçRbáSsK ïSÖK

(e)êÖkSáÖK [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK ÑÉ àîámR óÖK ïádR ê]mKëë êo˛â êgLîg rLORß [ìëdSÖK

Üsbë uîZ˛SN <n˛â ë]â óÖs <ÜLîÄÖKë =˝äZÖK rëäN ÅÖtSì Kdëqäá èôdáÖK bm }ätÖLN

bm }ätÖK QLîÖ§ë QLtORë MLOgô Üç{ë ê{dtá èbLìe zbçS¸R [áKdNë dîNKbR cî|äRë

-63- 96-27299
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<àîâKëÄÖK cL|âõ ë|qëá Üçäáë <QLgLî¸ÖK ãcå cî|äR às àîÖëù¸áÖK àîN ÇÖcë <èôdáÖK

jL`i©K ÇÖcÉë êîsLáSZßKë êîOoÖKë êîüLmÄÖK àìbLîáÖK ï{ àëÖáLtÖKë <êod˛ÖK ë|qëáë

àá òL¸äÖÖ àámR QLîZîRKdSgK vëkë =àî†Z®ÖKë èdZçÖKë QLîÖ�©K ÑüL¸á àëZÖLtì àìcÖK

QLgdLáá ëô êîüLm� QLgdLáá ëô àîâKë� bëZë PO¸N àåùKcìõ ddÉSì ßô }ätÖK LìL]m

=àç¸äZÖ KdLOSsK ÜîÄR ß àîâKëÄÖK cL|âõ ï{

(\)óÖs <ÇÖcÉë <êÖKbtÖK QLîÖ§ óÖK ÑëkëÖK àá àåbm }ätÖK fdLáì ïRKëÖÖK òL¸äÖK àîÉáR

àçäs u{dR êÖLt{ë êÖbLs zLkSâK ÑüLgë óÖK <êîäoëÖK àîâKëÄÖK ï{ éîÖs jëkäáÖK ë]äÖK

ãcå Ñ®` àá lìëtSÖK fLáSÖLN êkL`ÖK àç�ëÄ]N àçá®sõë <àçN Å]Öì ícÖK ñc©K

=QLîÖØK

(n)<ULâ´K àLS` <®Wá <Lçäáë <èôdáÖK bm }ätÖK QLgdLáá ïOÉRdá êçZKëáÖ àîâKë� cL|âõë àg

íë� Üsb ÜìbÄRë =dçáÖK/êäüLOÖLN ÑkSáÖK }ätÖKë <èbßëÖK ÑO� ï¸äZÖK òLÄSâßKë <ULâ´K bôëë

ãcå óÖs òLmÄÖK ÑZô àá êîÖå©K QLáqäáÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK LçÖcOR ïSÖK bëçZÖÖ

=QLgdLááÖK

(í)=èôdáÖK bm }ätÖK óÖs òLmÄÖÖ <êOgLäáÖK QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs <Ñás no` cî|äRë vëk

(Ç)ïsLáSZßK ÇëÖ¸ÖK nLáâô ÑìbtSÖ <ÜîÖtSÖK àKbîá ï{ Lkëk`ë <êáü®áÖK dîNKbSÖK uîáZ cL`RK

QLgdLááÖKë <êÄO¸áÖK èeî]SáÖK dLÉ{©K óÖs òLmÄÖÖë <òL¸äÖKë ÑLZdÖK LçtOSì ïSÖK ï{LÄWÖKë

<àî¸äZÖK àá b]Kë ~ë|R ëô ïâbR èdÉ{ óÖõ èbäS¸áÖK ñd`©K QLgdLááÖK uîáZë <êî{dtÖK

=êîoáäÖK êìdÉ|ÖK PÖKëÄÖK LçgdÉR ïSÖK òL¸äÖKë ÑLZdÖK dKëbô óÖõë

(Ñ)êt�KëÖK }ätÖK ÑLásô às v®NßK àá QLäOÖKë òL¸äÖK àÉáR êî¸gùá QLîÖ§ eìetRë bLZìõ

êî˛` àá ÑL` <dSS¸áë àëáöá ëZ ï{ ÇÖcë <LçN ÅÖtSì Láî{ ñëLÉ˛ÖK ÜìbÄR àáë <àçîÖs

=ÜLÄSâßK ëô QLNëÄtÖK

(Ü)}ätÖLN ÅÖtSì Láî{ àçáeÖR ïSÖK QLáb`ÖKë QLáëÖtáÖK óÖs QL�ëtáÖK òL¸äÖK Ñëk] àLám

=èôdáÖK bm

(à)êîOoÖKë êîâëâLÄÖKë êîüLmÄÖK àëù˛ÖK ï|qëáÖ êîOìdbSÖK [áKdOÖK dìëoR ëô àî¸]R ëô bLZìõ

ÑìëáRë <òLmS�ßK P¸] <èdZçÖK àëùi ï|qëáë êod˛ÖK ÑLZdë êîáîÖtSÖKë êîsLáSZßKë

êîsëRë <èôdáÖK bm }ätÖK óÖõ ïm|ì ícÖK êoÖ¸ÖK ï{ }¸tSÖK íbL|SÖ Lî`ëR [áKdOÖK ÇÖR

<˝äZÖK rëâ fLgô óÖs êáüLÄÖK }ätÖLN QKbìbçSÖKë }ätÖK ÑLásô uNLoN àî|qëáÖK òßùå

=ê|käá êÖáLtá LìL]mÖK òL¸äÖK êÖáLtáÖ LâLám

-64- 96-27299

(f)àî|qëá íô ëô àá©K QKë�ë êod˛ÖK ÑLZd P�LtR àîâKë� bLáSsLN <ÜeÖì LáWî] <r®omßK

bëZëá ëå Lá eìetRë <ÜçáLçáÖ ÜçüKbô Ñ®` èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásô àëgdLáì êÖëbÖÖ àìd`§

Kcå ïOÉRdá bm êáe®ÖK dîNKbSÖK cL`RKë èc{LäÖK àîâKëÄÖK lKdtSgKë =àîâKëÄÖK ãcå àá

=}ätÖK

(r)êáe®ÖK êîÖ]áÖK QLtáSZáÖK bdKëá ê†OtRë <QLáëÉ]ÖK QLîâKeîá àá <êî{LÉ bdKëá jîk`R

cî|äSÖ bdKëá àá ÜeÖì Lá ÇÖc àám àáë <èôdáÖK bm }ätÖK óÖs òLmÄÖLN êÖkSáÖK êo˛â™Ö

=êOgLäáÖK QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs ÑátÖK no`

(z)àL¸â´K ~ëÄ]N êÄÖtSáÖK èb]SáÖK Üá©K ÇëÉk ÜLÉ]© LÄ{ë ÜbÄR ïSÖK dìdLÄSÖK àîámR

bm }ätÖK óÖs òLmÄÖK à®sK cî|äSÖ èc`SáÖK dîNKbSÖLNë èôdáÖK bm }ätÖLN ÑkSR QLáëÖtá

=èôdáÖK

(j)ï{ LçRbsL¸áë èôdáÖK bm }ätÖLN êîätáÖK àL¸â´K ~ëÄ] êäZÖÖ êkL`ÖK èddÄáÖK uá àëLtSÖK

QLîÖØK düLg uá Lmìô àëLtSÖKë =LçOÖoR ïSÖK QLáëÖtáÖK ÑÉN LåbKbáõë <LçSìßëN òL{ëÖK

jL`ÖK ddÄáÖKë PìctSÖLN ïätáÖK àL¸â´K ~ëÄ] êäZÖÖ jL`ÖK ddÄáÖK Lçäá ïSÖK <êkS`áÖK

êÖKbtÖK ~Loâ YdL` ÜKbsßKë èeZëá QKòKdZLN ÜKbsßLN ïätáÖK àL¸â´K ~ëÄ] êäZÖÖ

=èôdáÖK bm }ätÖLN ÑkSì Láî{ <ï|¸tSÖK ÜKbsßKë

(~)Lábäs èôdáÖK bm }ätÖLN êîätáÖK êkL`ÖK èddÄáÖK êìßë bìbZSN àL¸â´K ~ëÄ] êäZÖ êîkëR

vë¸ì Lá ÇLäå àLÉ LáWî] LåeìetRë êìßëÖK ÑLáÉSgLNë <@HHF ÜLs ï{ <êìßëÖK ãcå ïçSäR

.ÇÖc

- @ADdîw QLáqäáÖKë êîÖ]áÖK QLáqäáÖKë ïÖ]áÖK ÜÉ]ÖK QL†îå ÇÖc ï{ LáN <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

P¸] <Ü®s´K nüLgëë QL¸gùáÖK Láîg ßë <jL`ÖKë ÜLtÖK àLsLoÄÖKë êîáîÖtSÖK QL¸gùáÖKë êîáëÉ]ÖK

:òLmS�ßK

(ô)àçîÖs u�KëÖK òL¸äÖKë QLäOÖK êVLw´ ÜsbÖK ÜìbÄRë KbîZ ®ìëáR êÖëáá òKëìõ eÉKdá dî{ëR

êâëtáÖKë èdë˛áÖK QLáb` àá Lådîwë êî¸|äÖKë êîOoÖK QLáb`ÖK ÜìbÄR às ®m{ <}ätÖK

èbsL¸áÖK ÜìbÄRë <LçîÖK êZL] bZëR LáWî] <êm|`äáÖK ê|ÖÉSÖK QKc ëô êîâLZáÖK êîâëâLÄÖK

=~edÖK ÑOg bLZìõ àá àçäîÉáSÖ êOgLäáÖK

(M)Q®áLtÖK àçî{ àáN <QLäOÖKë òL¸äÖK àá QKdZLçáÖÖ Lî{LÄVë LìëxÖ èdë¸îá QLáb` êáL�õ

=˝äZÖK rëâ fLgô óÖs ÜüLÄÖK }ätÖK LìL]m àá QKdZLçáÖK

-65- 96-27299
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<àîâKëÄÖK cL|âõ ë|qëá Üçäáë <QLgLî¸ÖK ãcå cî|äR às àîÖëù¸áÖK àîN ÇÖcë <èôdáÖK

jL`i©K ÇÖcÉë êîsLáSZßKë êîOoÖKë êîüLmÄÖK àìbLîáÖK ï{ àëÖáLtÖKë <êod˛ÖK ë|qëáë

àá òL¸äÖÖ àámR QLîZîRKdSgK vëkë =àî†Z®ÖKë èdZçÖKë QLîÖ�©K ÑüL¸á àëZÖLtì àìcÖK

QLgdLáá ëô êîüLm� QLgdLáá ëô àîâKë� bëZë PO¸N àåùKcìõ ddÉSì ßô }ätÖK LìL]m

=àç¸äZÖ KdLOSsK ÜîÄR ß àîâKëÄÖK cL|âõ ï{

(\)óÖs <ÇÖcÉë <êÖKbtÖK QLîÖ§ óÖK ÑëkëÖK àá àåbm }ätÖK fdLáì ïRKëÖÖK òL¸äÖK àîÉáR

àçäs u{dR êÖLt{ë êÖbLs zLkSâK ÑüLgë óÖK <êîäoëÖK àîâKëÄÖK ï{ éîÖs jëkäáÖK ë]äÖK

ãcå Ñ®` àá lìëtSÖK fLáSÖLN êkL`ÖK àç�ëÄ]N àçá®sõë <àçN Å]Öì ícÖK ñc©K

=QLîÖØK

(n)<ULâ´K àLS` <®Wá <Lçäáë <èôdáÖK bm }ätÖK QLgdLáá ïOÉRdá êçZKëáÖ àîâKë� cL|âõë àg

íë� Üsb ÜìbÄRë =dçáÖK/êäüLOÖLN ÑkSáÖK }ätÖKë <èbßëÖK ÑO� ï¸äZÖK òLÄSâßKë <ULâ´K bôëë

ãcå óÖs òLmÄÖK ÑZô àá êîÖå©K QLáqäáÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK LçÖcOR ïSÖK bëçZÖÖ

=QLgdLááÖK

(í)=èôdáÖK bm }ätÖK óÖs òLmÄÖÖ <êOgLäáÖK QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs <Ñás no` cî|äRë vëk

(Ç)ïsLáSZßK ÇëÖ¸ÖK nLáâô ÑìbtSÖ <ÜîÖtSÖK àKbîá ï{ Lkëk`ë <êáü®áÖK dîNKbSÖK uîáZ cL`RK

QLgdLááÖKë <êÄO¸áÖK èeî]SáÖK dLÉ{©K óÖs òLmÄÖÖë <òL¸äÖKë ÑLZdÖK LçtOSì ïSÖK ï{LÄWÖKë

<àî¸äZÖK àá b]Kë ~ë|R ëô ïâbR èdÉ{ óÖõ èbäS¸áÖK ñd`©K QLgdLááÖK uîáZë <êî{dtÖK

=êîoáäÖK êìdÉ|ÖK PÖKëÄÖK LçgdÉR ïSÖK òL¸äÖKë ÑLZdÖK dKëbô óÖõë

(Ñ)êt�KëÖK }ätÖK ÑLásô às v®NßK àá QLäOÖKë òL¸äÖK àÉáR êî¸gùá QLîÖ§ eìetRë bLZìõ

êî˛` àá ÑL` <dSS¸áë àëáöá ëZ ï{ ÇÖcë <LçN ÅÖtSì Láî{ ñëLÉ˛ÖK ÜìbÄR àáë <àçîÖs

=ÜLÄSâßK ëô QLNëÄtÖK

(Ü)}ätÖLN ÅÖtSì Láî{ àçáeÖR ïSÖK QLáb`ÖKë QLáëÖtáÖK óÖs QL�ëtáÖK òL¸äÖK Ñëk] àLám

=èôdáÖK bm

(à)êîOoÖKë êîâëâLÄÖKë êîüLmÄÖK àëù˛ÖK ï|qëáÖ êîOìdbSÖK [áKdOÖK dìëoR ëô àî¸]R ëô bLZìõ

ÑìëáRë <òLmS�ßK P¸] <èdZçÖK àëùi ï|qëáë êod˛ÖK ÑLZdë êîáîÖtSÖKë êîsLáSZßKë

êîsëRë <èôdáÖK bm }ätÖK óÖõ ïm|ì ícÖK êoÖ¸ÖK ï{ }¸tSÖK íbL|SÖ Lî`ëR [áKdOÖK ÇÖR

<˝äZÖK rëâ fLgô óÖs êáüLÄÖK }ätÖLN QKbìbçSÖKë }ätÖK ÑLásô uNLoN àî|qëáÖK òßùå

=ê|käá êÖáLtá LìL]mÖK òL¸äÖK êÖáLtáÖ LâLám

-64- 96-27299

(f)àî|qëá íô ëô àá©K QKë�ë êod˛ÖK ÑLZd P�LtR àîâKë� bLáSsLN <ÜeÖì LáWî] <r®omßK

bëZëá ëå Lá eìetRë <ÜçáLçáÖ ÜçüKbô Ñ®` èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásô àëgdLáì êÖëbÖÖ àìd`§

Kcå ïOÉRdá bm êáe®ÖK dîNKbSÖK cL`RKë èc{LäÖK àîâKëÄÖK lKdtSgKë =àîâKëÄÖK ãcå àá

=}ätÖK

(r)êáe®ÖK êîÖ]áÖK QLtáSZáÖK bdKëá ê†OtRë <QLáëÉ]ÖK QLîâKeîá àá <êî{LÉ bdKëá jîk`R

cî|äSÖ bdKëá àá ÜeÖì Lá ÇÖc àám àáë <èôdáÖK bm }ätÖK óÖs òLmÄÖLN êÖkSáÖK êo˛â™Ö

=êOgLäáÖK QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs ÑátÖK no`

(z)àL¸â´K ~ëÄ]N êÄÖtSáÖK èb]SáÖK Üá©K ÇëÉk ÜLÉ]© LÄ{ë ÜbÄR ïSÖK dìdLÄSÖK àîámR

bm }ätÖK óÖs òLmÄÖK à®sK cî|äSÖ èc`SáÖK dîNKbSÖLNë èôdáÖK bm }ätÖLN ÑkSR QLáëÖtá

=èôdáÖK

(j)ï{ LçRbsL¸áë èôdáÖK bm }ätÖLN êîätáÖK àL¸â´K ~ëÄ] êäZÖÖ êkL`ÖK èddÄáÖK uá àëLtSÖK

QLîÖØK düLg uá Lmìô àëLtSÖKë =LçOÖoR ïSÖK QLáëÖtáÖK ÑÉN LåbKbáõë <LçSìßëN òL{ëÖK

jL`ÖK ddÄáÖKë PìctSÖLN ïätáÖK àL¸â´K ~ëÄ] êäZÖÖ jL`ÖK ddÄáÖK Lçäá ïSÖK <êkS`áÖK

êÖKbtÖK ~Loâ YdL` ÜKbsßKë èeZëá QKòKdZLN ÜKbsßLN ïätáÖK àL¸â´K ~ëÄ] êäZÖÖ

=èôdáÖK bm }ätÖLN ÑkSì Láî{ <ï|¸tSÖK ÜKbsßKë

(~)Lábäs èôdáÖK bm }ätÖLN êîätáÖK êkL`ÖK èddÄáÖK êìßë bìbZSN àL¸â´K ~ëÄ] êäZÖ êîkëR

vë¸ì Lá ÇLäå àLÉ LáWî] LåeìetRë êìßëÖK ÑLáÉSgLNë <@HHF ÜLs ï{ <êìßëÖK ãcå ïçSäR

.ÇÖc

- @ADdîw QLáqäáÖKë êîÖ]áÖK QLáqäáÖKë ïÖ]áÖK ÜÉ]ÖK QL†îå ÇÖc ï{ LáN <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

P¸] <Ü®s´K nüLgëë QL¸gùáÖK Láîg ßë <jL`ÖKë ÜLtÖK àLsLoÄÖKë êîáîÖtSÖK QL¸gùáÖKë êîáëÉ]ÖK

:òLmS�ßK

(ô)àçîÖs u�KëÖK òL¸äÖKë QLäOÖK êVLw´ ÜsbÖK ÜìbÄRë KbîZ ®ìëáR êÖëáá òKëìõ eÉKdá dî{ëR

êâëtáÖKë èdë˛áÖK QLáb` àá Lådîwë êî¸|äÖKë êîOoÖK QLáb`ÖK ÜìbÄR às ®m{ <}ätÖK

èbsL¸áÖK ÜìbÄRë <LçîÖK êZL] bZëR LáWî] <êm|`äáÖK ê|ÖÉSÖK QKc ëô êîâLZáÖK êîâëâLÄÖK

=~edÖK ÑOg bLZìõ àá àçäîÉáSÖ êOgLäáÖK

(M)Q®áLtÖK àçî{ àáN <QLäOÖKë òL¸äÖK àá QKdZLçáÖÖ Lî{LÄVë LìëxÖ èdë¸îá QLáb` êáL�õ

=˝äZÖK rëâ fLgô óÖs ÜüLÄÖK }ätÖK LìL]m àá QKdZLçáÖK

-65- 96-27299
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(Y)àáN <êÖáLtáÖK èòLgõ ÑLÉiô àá ãdîwë }ätÖÖ êmds QKdZLçáÖK Q®áLtÖK àöN zKdSsßK

MLNdô óÖs }îmáÖK bÖOÖK ï{ ïâëâLÄÖK àåeÉdá báStì ïR®ÖK QKdZLçáÖK Q®áLtÖK àçî{

=àåeÉdá àëÖxS¸ì b� àìcÖK ÑátÖK

(b)ï{ êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîüL¸äÖK QLáqäáÖK Låc`SR ïSÖK QKdbLOáÖK óÖK ÜsbÖK ÜìbÄR

òLmÄÖK ï{ êáåL¸áÖKë èôdáÖK bm éZëáÖK }ätÖK êÖö¸áN ïsëÖK èbLìeÖ ÜÖLtÖK òLZdô uîáZ

=éîÖs

(å)ïsëÖK èbLìe ÑZô àá LçÖìëáRë Lçásbë ïÖ]áÖK uáSZáÖK àá êîOìdbRë êî|îÄWR Q®á] ÜîqäR

êîÖ]áÖK QLtáSZáÖK ê†OtRë àL¸â´K ~ëÄ]N èôdáÖK uSáSÖ LÉLçSâK é|këN èôdáÖK bm }ätÖLN

l|Ö àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖLN ïsëÖK óÖs êáüL� èdÉSOáë êìbîÖÄR [åLäá ÜKb`SgK ÑZô àá

=QL{®`ÖK

(ë)êîÖë©K êî]kÖK êìLsdÖK eÉKdá LçÖîO� àáë êoîgëÖK QL¸gùáÖÖ ïgLg©K dëbÖLN zKdSsßK

dg©K eÉKdáë umdÖKë Ü©K êìLá] QLáb`ë êîgdbáÖK ê]kÖK QLáb`ë èdg©K ÜîqäR eÉKdáë

ÇÖc Üsbë êÖáLtáÖK èòLgúN ÑkSáÖK }îÄWSÖKë QLáëÖtáÖK àKbîá ï{ <ÇÖc éNLi Láë èdZLçáÖK

=étîZ˛Rë dëbÖK

(e)òL¸äÖKë àîäOÖKë QLäOÖK êîsëSÖ êîOìdbRë êîáîÖtR [áKdNë êîá®sK Q®á] ÑìëáRë ÜîqäR

ïÖ]áÖK uáSZáÖKë èdg©K ï{ }ätÖÖ <êîsLáSZßKë êîk`˛ÖK <èdLmÖK dLVØLN ÑLZdÖKë

LìL]mÖÖë LìL]mÖÖ PìdbSÖK dî{ëR uîZ˛Rë =}äs àëb ÑkKëSÖK êî|îÉ ÜçáîÖtRë =uáSZáÖKë

=}ätÖK Kcå àá Üådîwë Üç¸|âô êìLá] ÜçäÉáì ïÉ àîÖáS]áÖK

(\)=}ätÖK LìL]m dg©Kë òL¸äÖÖ ê]LSáÖK èbsL¸áÖK ÑLÉiô às QLáëÖtáÖK d˛â

(n)Uë]OÖK uîZ˛Rë <}ätÖK ïOÉRdáÖ ÑîåöSÖK èbLsõë bLidßK [áKdN uîZ˛Rë ÑìëáRë dî{ëR

dKdÉR àëb êÖëÖî]ÖK êîxN ãcå ÑîåöSÖK èbLsõë bLidßK QLáb`N êÄÖtSáÖK bëçZÖÖ KeìetR

=}ätÖK Uëb]

(í)®m{ <êîoáäÖK dîw ÑZdÖKë èôdáÖK dëk [ìëdR ï{ Ü®sßK nüLgë êîÖëù¸áN ïsëÖK èbLìe

àîÖëù¸áÖK uîZ˛Rë }ätÖK bÖëR ïSÖK Ü®s´K nüLgë ï{ ldtÖK nLáâô óÖs òLmÄÖK às

=ÇëÖ¸ÖK bsKëÄÖ QLâëbáë êîäçá êîçîZëR ûbLOá umë óÖs Ü®sßK nüLgë ñëS]á às

MLOgô àö˛N fLäÖK }îÄWRë Ü®sõ ï{ Ü®sßK nüLgë dëb êîáåöN Lmìô ïsëÖK èbLìeë

.êáLs ê˛�Läá rëmëáÖK Kcå ê˛�Läá óÖs e|]ÖK ï{ë èôdáÖK bm }ätÖK [üLSâë

-66- 96-27299

- @AEdîw QLáqäáÖKë êîNLO˛ÖKë êîtáSZáÖK QLáqäáÖKë QLNLÄäÖKë ÑátÖK MLNdôë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:òLmS�ßK P¸] <êîáëÉ]ÖK

(ô)bm }ätÖK ÑLÉiô àá ãdîwë ï¸äZÖK hd]SÖK óÖs òLmÄÖK ÑZô àá QKòKdZKë [áKdN umë

=LåKëgë ÑátÖK u�Këáë êîáîÖtSÖK QL¸gùáÖK uîáZ ï{ èôdáÖK

(M)èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásô àö˛N ïsëÖK èbLìeë }îÄWSÖK óÖK zbçR QKòKdZKë [áKdN umë

=àL¸âLÉ èôdáÖK ~ëÄ]Ö LÉLçSâKë êáìdZ ÑÉ˛R ïSÖK

(Y)àÖe Lá ëô àÉ ïü®ÖK QLNL˛ÖKë QLÄåKdáÖKë QLîS|ÖK èbâL¸áë Y®së bLid´ [áKdN umë

ëô QëîN ï{ à˛tì ïR®ÖK Láîg ßë <êÖáLtáÖK òë¸N Ü¸SR QL�®s ï{ QLod`äá

=êÖáLtáÖK èòLgõ Lçî{ Ub]R QL¸gùá

(b)àÉì QßL] ï{ à˛tì àáÖ Láîg ßë <èôdáÖK bm }ätÖK óÖs òLmÄÖÖ êkL` dîNKbR cL`Rõ

LîÖ`Kb QKbd˛áÖKë QKbd˛áÖKë QL†Z®ÖKë QLNL˛ÖK àçÖîO� àáë <}ätÖÖ êmds Lçî{

<ÜLîÄÖKë ®t{ èbëZëá QLtìd˛R êìô cL|âõ ÇÖc ï{ LáN <QKdZLçáÖK Q®áLtÖKë QL�ëtáÖKë

êÖgdáÖK àKbÖOÖK àá ÑÉ ï{ QKdZLçáÖK Q®áLtÖÖ èbìbZ QLtìd˛R umëN <òLmS�ßK P¸]

.òKë¸ÖK óÖs êÖOÄS¸áÖKë

- @AF:èb]SáÖK Üá™Ö ÜLtÖK àîá©K PâLZ àá

<êáe®ÖK QKbsL¸áÖK uîáZN èôdáÖK bm }ätÖLN êîätáÖK àL¸â´K ~ëÄ] êäZÖÖ êkL`ÖK èddÄáÖK bìëeR

ï{ Láîg ßë <LçSìßë ï{ êZdbáÖK ÜLçáÖK uîáZN r®om®Ö êáe®ÖK bdKëáÖKë àë|qëáÖK Láîg ßë

ñd`ô êÖáLs ê�d{ôë àîkL` àìddÄá uá ÇKdSißLN ëô èb] óÖs LçN uÖomáÖK QLWtOÖLN ÜLîÄÖK

óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK êäZÖÖK uá êìdëbÖK QKdëL˛áÖK êîÖátÖ êî{LÉÖK èbsL¸áÖK ÜìbÄRë <LçStNLSáë

.QKbåLtá PZëáN èö˛äáÖK QL†îçÖK uîáZë èôdáÖK bm eîîáSÖK

- @AG:êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîÖëbÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

êìLá]N êÄÖtSáÖK àî†Z®ÖK àëù˛Ö èb]SáÖK Üá©K êîmë|áÖ êîçîZëSÖK ûbLOáÖK cî|äRë d˛â uîZ˛R

bdÖKë àî†Z®ÖK bm éZëáÖK ï¸äZÖK }ätÖK uäáN êÄÖtSáÖK êîmë|áÖÖ êîçîZëSÖK ûbLOáÖKë <QL¥¥†Z®ÖK

.éîÖs

-67- 96-27299
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=àåeÉdá àëÖxS¸ì b� àìcÖK ÑátÖK

(b)ï{ êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîüL¸äÖK QLáqäáÖK Låc`SR ïSÖK QKdbLOáÖK óÖK ÜsbÖK ÜìbÄR

òLmÄÖK ï{ êáåL¸áÖKë èôdáÖK bm éZëáÖK }ätÖK êÖö¸áN ïsëÖK èbLìeÖ ÜÖLtÖK òLZdô uîáZ

=éîÖs

(å)ïsëÖK èbLìe ÑZô àá LçÖìëáRë Lçásbë ïÖ]áÖK uáSZáÖK àá êîOìdbRë êî|îÄWR Q®á] ÜîqäR

êîÖ]áÖK QLtáSZáÖK ê†OtRë àL¸â´K ~ëÄ]N èôdáÖK uSáSÖ LÉLçSâK é|këN èôdáÖK bm }ätÖLN

l|Ö àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖLN ïsëÖK óÖs êáüL� èdÉSOáë êìbîÖÄR [åLäá ÜKb`SgK ÑZô àá

=QL{®`ÖK

(ë)êîÖë©K êî]kÖK êìLsdÖK eÉKdá LçÖîO� àáë êoîgëÖK QL¸gùáÖÖ ïgLg©K dëbÖLN zKdSsßK

dg©K eÉKdáë umdÖKë Ü©K êìLá] QLáb`ë êîgdbáÖK ê]kÖK QLáb`ë èdg©K ÜîqäR eÉKdáë
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=étîZ˛Rë dëbÖK

(e)òL¸äÖKë àîäOÖKë QLäOÖK êîsëSÖ êîOìdbRë êîáîÖtR [áKdNë êîá®sK Q®á] ÑìëáRë ÜîqäR

ïÖ]áÖK uáSZáÖKë èdg©K ï{ }ätÖÖ <êîsLáSZßKë êîk`˛ÖK <èdLmÖK dLVØLN ÑLZdÖKë

LìL]mÖÖë LìL]mÖÖ PìdbSÖK dî{ëR uîZ˛Rë =}äs àëb ÑkKëSÖK êî|îÉ ÜçáîÖtRë =uáSZáÖKë

=}ätÖK Kcå àá Üådîwë Üç¸|âô êìLá] ÜçäÉáì ïÉ àîÖáS]áÖK

(\)=}ätÖK LìL]m dg©Kë òL¸äÖÖ ê]LSáÖK èbsL¸áÖK ÑLÉiô às QLáëÖtáÖK d˛â

(n)Uë]OÖK uîZ˛Rë <}ätÖK ïOÉRdáÖ ÑîåöSÖK èbLsõë bLidßK [áKdN uîZ˛Rë ÑìëáRë dî{ëR

dKdÉR àëb êÖëÖî]ÖK êîxN ãcå ÑîåöSÖK èbLsõë bLidßK QLáb`N êÄÖtSáÖK bëçZÖÖ KeìetR

=}ätÖK Uëb]

(í)®m{ <êîoáäÖK dîw ÑZdÖKë èôdáÖK dëk [ìëdR ï{ Ü®sßK nüLgë êîÖëù¸áN ïsëÖK èbLìe

àîÖëù¸áÖK uîZ˛Rë }ätÖK bÖëR ïSÖK Ü®s´K nüLgë ï{ ldtÖK nLáâô óÖs òLmÄÖK às

=ÇëÖ¸ÖK bsKëÄÖ QLâëbáë êîäçá êîçîZëR ûbLOá umë óÖs Ü®sßK nüLgë ñëS]á às

MLOgô àö˛N fLäÖK }îÄWRë Ü®sõ ï{ Ü®sßK nüLgë dëb êîáåöN Lmìô ïsëÖK èbLìeë
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- @AF:èb]SáÖK Üá™Ö ÜLtÖK àîá©K PâLZ àá
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ñd`ô êÖáLs ê�d{ôë àîkL` àìddÄá uá ÇKdSißLN ëô èb] óÖs LçN uÖomáÖK QLWtOÖLN ÜLîÄÖK
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- A - ÑKb ïZîRKdSgßK zbçÖKêîÖLt{ë èôdáÖK bm éZëáÖK }ätÖK [üLSâë MLOgô êgKdb

bbkÖK Kcå ï{ êîüL�ëÖK dîNKbSÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- @AHQL¸gùáë ñd`©K êîÖëbÖK QLáqäáÖKë èb]SáÖK Üá©Kë êîáîÖ�´K QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:òLmS�ßK P¸] <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîNLO˛ÖKë êîüL¸äÖK QLáqäáÖKë Uë]OÖK

(ô)<ídg©K }ätÖLN êÄÖtSáÖK ÇÖR Láîg ßë <QKòLk]´K uîáZRë QLâLîOÖK uáZë Uë]OÖK uîZ˛R

MLOgöN ÅÖtSì Láî{ Uë]OÖK uîZ˛Rë èôdáÖK bm éZëáÖK }ätÖK ÑLÉiô }ÖS`á dL˛SâK às

bm }ätÖK uäáÖ èc|äáÖK dîNKbSÖK êîÖLt{ë éO�Kësë éRdëo`ë éStîOoë èôdáÖK bm }ätÖK

=éNLÉRdK êÖL] ï{ èôdáÖK zLkâõë èôdáÖK

(M)=ugKë ~Loâ óÖs QLgKdbÖKë Uë]OÖK [üLSâ d˛â

(Y)ï{ rëd˛ÖKë <êÖ|oÖKë èôdáÖK óÖs <MLkSwßK éÖîO� àáë <}ätÖK dVöN êÄÖtSáÖK Uë]OÖK Üsb

=dëçáZÖÖ Lçäs d|¸R ïSÖK QKòLk]ßKë QLáëÖtáÖK ê]LRõë <Uë]OÖK ÇÖR

(b)ÇÖR ÇÖc ï{ LáN àî¸äZÖK dKëb© êîoáäÖK PÖKëÄÖK dVô êgKdb óÖs Ü®s´K nüLgë uîZ˛R

óÖs àîáüLÄÖK èKëL¸áÖK Übsë }ätÖK fdÉR ïSÖK êìdLZSÖK QLâ®sßK LçáìbR ïSÖK PÖKëÄÖK

dëkÖK ÇÖR óÖs òLmÄÖÖ dîNKbR cL`RKë <èLî]ÖK èdëb dOs LçÖLÄSâK êî|îÉë <˝äZÖK fLgô

.}ätÖK àá ÑL` uáSZá êáL�õ óÖs uîZ˛SÖK êîxN êîOÖ¸ÖK

- B - ÑKb ïZîRKdSgßK zbçÖK}¥¥ätÖK L¥¥ìL]m èbsL¸áë èôdáÖLN dLZRßK óÖs òLmÄÖK

dLZRßK QLîÖásë òLxOÖK à¥s Ü¥¥ZLäÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- @BIP¸] <êîÖëbÖKë êîáîÖ�ßK QLáqäáÖKë <êîüLçäÖK êçZëÖKë dëOtÖKë ö˛äáÖK àKbÖN QLáëÉ] PâLZ àá

:òLmS�ßK

(ô)ï{ë ~dÖLNë jL`i©LN dLZRßLN êÄÖtSáÖK êîÖëbÖK QLî�L|RßK óÖs ÅìbkSÖK ï{ dqäÖK

=LåcL|âõ

(M)uZ˛R ïSÖK <êîZdL`ÖK ÑáKëtÖK Lçî{ LáN <êìdcZÖK ÑáKëtÖÖ íbkSÖÖ êáü®á dîNKbR cL`RK

êìdLZR lKdw© ˝äZÖK Ñ®xSgß ñd`©K ÑLÉi©Kë òLxOÖK lKdw© QLäOÖKë òL¸äÖLN dLZRßK

ÇÖc ï{ LáN <èôdáÖLN dLZRßK óÖs òLmÄÖK êîxN <íd¸ÄÖK ÑátÖKë ãKdÉ´LN YKëeÖK QßL]ë

-68- 96-27299

êO�Ltáë QLäOÖKë òL¸äÖK ~ëÄ]Ö Ñm{ô êìLá] dî{ëR ÑZô àá êáüLÄÖK QLtìd˛SÖK eìetR

=òKë¸ÖK óÖs êîâbáÖKë êîüLäZÖK dîNKbSÖK Åìdo às QLÉLçSâßK ïOÉRdá

(Y)QKòKdZK LåcL`RK èbLìeë êkS`áÖK àîâKëÄÖK cL|âõ QL¸gùáë QLoÖg uîáZ àëLtR èbLìe

ÑLZá ï{ êÖáLtÖK êîÖëbÖKë êîáîÖ�ßKë êîäoëÖK QLÉO˛ÖK óÖs òLmÄÖK ÑZô àá èd{LmSá

=èôdáÖLN dLZRßK

(b)ï{ ÜçÖîåöRë èôdáÖLN dLZRßK LìL]m Y®s óÖK zbçR êÖáLi [áKdN dî{ëSÖ bdKëá jîk`R

êìLsdÖKë êîâëâLÄÖK èbsL¸áÖK ÜìbÄRë ÑátÖK óÖs PìdbSÖK Åìdo às ÇÖc ï{ LáN <uáSZáÖK

àá êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK uá àëLtSÖK ÅîÄ]SÖ dîNKbR cL`RKë êìd¸ÖLN êoL]áÖK êî]kÖK

=èôdáÖLN dLZRßK LìL]mÖ êî¸|äÖKë êîOoÖKë êîsLáSZßK êìLsdÖK dî{ëR ÑZô

(å)ê]Lî¸ÖK uäá óÖK zbçR QLtìd˛R àg ï{ dqäÖKë PìdbRë }îÄWR QLgLîgë [áKdN umë

.ÑL|o©Kë QLNL˛ÖK êìLá] óÖs êkL` ê|kN eîÉdSÖK uá <èôdáÖLN dLZRßKë ˝äZÖK óÖs êáüLÄÖK

^Ö¸áÖK rKeäÖKë èôdáÖK - òLå

- @B@êìë¸Rë êîoKdÄáìbÖKë àL¸â´K ~ëÄ] ïá]Rë eetRë ïáÖLtÖK Ü®¸ÖK óÖs p{L]R ê†îN ÜLî� àõ

bm LçáKb`SgK Übsë èëÄÖK ÜKb`SgLN bìbçSÖK Übs ï{ êÖWáSáÖK ûbLOáÖÖ LÄ{ë <êîáÖ¸ÖK ÑüLgëÖLN QLseLäáÖK

Üá©K ~LWîá ï{ éîÖs jëkäáÖK ë]äÖK óÖs èbLî¸ÖK ÜKdS]K ï{ë ïgLî¸ÖK Ñ®ÄSgßK ëô êîáîÖ�ßK êá®¸ÖK

àîN èKëL¸áÖLN éÖ ÜLk|âK ß LoLORdK Ü®¸ÖK nORdìë .èôdáÖLN lëçäÖK ÑáKës àá Láçá ®áLs ÑÉ˛ì <èb]SáÖK

àüLådÖK c`ôë MLådßKë QLseLäáÖK àá Lådîwë ê]Ö¸áÖK QLseLäáÖK TÖKe Láë .êîáäSÖLNë ÑLZdÖKë òL¸äÖK

àá Lådîwë êî�dtÖK QLseLäáÖKë <ïOäZ©K Ñ®S]ßKë <àKëbtÖK ÑÉ˛ìë .ÜÖLtÖK òL]âô àá dîWÉ ï{ èbëZëá

êáî¸ZÖK QLÉLçSâßK ÑKeR ßë .LOìdÄR êÄoäá ÑÉ ï{ ÑLZdÖKë òL¸äÖK óÖs dVùì KdáS¸á Lt�Kë QLseLäáÖK

Ub]R ~ëÄ]ÖK ãcçN ÑáLÉÖK uSáSÖK ÑîOg ï{ èdîo` QLOÄs ÑÉ˛R ïSÖK QßL]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ]Ö êáqSäáÖKë

ëô êÖáLtáÖK Mëdmë PìctSÖK óÖK ê{LmßLN <QLOÄtÖKë QLÉLçSâßK ÇÖR Ñá˛Rë .ÜÖLtÖK òL]âô }ÖS`á ï{

<òL|S`ßK QßL]ë <ï|¸tSÖK ÜKbs´Kë èeZëá QKòKdZúN ÜKbs´K <êäîçáÖKë êîâL¸âõ®ÖKë êîgLÄÖK êNëÄtÖK

ãdÉë <êîOäZ©K èdoî¸ÖKë <ïOäZ©K Ñ®S]ßKë <ídkätÖK eîîáSÖKë <êìdkätÖK ÑLÉiô uîáZë <ï|¸tSÖK eLZS]ßKë

<êî{LÄWÖKë êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK ~ëÄ]ÖK àá àLád]ÖK ÑLÉiô àá ÇÖc dîwë <rëZÖKë <dÄ|ÖKë <PâLZ©K

ÜqSäá ë]â óÖs LâLî]ô ídZìë .àëâLÄÖK èbLîg MLîwë <èôdáÖK bm eîîáSÖKë <MLåd´Kë ïäìbÖK PktSÖKë

~ëÄ] àô LáÉ <ÇÖR ÜçS|kN àîîâbáÖK àLÉ¸ÖK óÖs òKbSsßK dq]ì ícÖK ïÖëbÖK ïâL¸â´K àëâLÄÖK ÑåLZR

òL¸äÖK êkL`Në <àîîâbáÖK àLÉ¸ÖK óÖs dVùì Láá <ê]Ö¸áÖK QLseLäáÖK QßL] ï{ ÇçSäR Lá LOÖLw àL¸â´K

LÉLçSâK ê]Ö¸áÖK QLseLäáÖK QßL] ï{ èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] ÇLçSâK ÑWáìë .àë�ëtáÖKë à¸ÖK dLOÉë ÑL|o©Kë

~ëÄ]Ö êîsLáZÖK QLÉLçSâßKë .ïÖëbÖK ïâL¸â´K àëâLÄÖKë àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïÖëbÖK àëâLÄÖÖ êîgLg©K ûbLOáÖÖ

QLîZîRKdSgK àá êîZîRKdSgLÉ "ï�dtÖK dîçoSÖK" ë fLäZ©K èbLNõ ÑÉi Lçäá c`Sì Lá êkL`ë <àL¸â´K

-69- 96-27299
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- A - ÑKb ïZîRKdSgßK zbçÖKêîÖLt{ë èôdáÖK bm éZëáÖK }ätÖK [üLSâë MLOgô êgKdb

bbkÖK Kcå ï{ êîüL�ëÖK dîNKbSÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- @AHQL¸gùáë ñd`©K êîÖëbÖK QLáqäáÖKë èb]SáÖK Üá©Kë êîáîÖ�´K QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:òLmS�ßK P¸] <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîNLO˛ÖKë êîüL¸äÖK QLáqäáÖKë Uë]OÖK

(ô)<ídg©K }ätÖLN êÄÖtSáÖK ÇÖR Láîg ßë <QKòLk]´K uîáZRë QLâLîOÖK uáZë Uë]OÖK uîZ˛R

MLOgöN ÅÖtSì Láî{ Uë]OÖK uîZ˛Rë èôdáÖK bm éZëáÖK }ätÖK ÑLÉiô }ÖS`á dL˛SâK às

bm }ätÖK uäáÖ èc|äáÖK dîNKbSÖK êîÖLt{ë éO�Kësë éRdëo`ë éStîOoë èôdáÖK bm }ätÖK

=éNLÉRdK êÖL] ï{ èôdáÖK zLkâõë èôdáÖK

(M)=ugKë ~Loâ óÖs QLgKdbÖKë Uë]OÖK [üLSâ d˛â

(Y)ï{ rëd˛ÖKë <êÖ|oÖKë èôdáÖK óÖs <MLkSwßK éÖîO� àáë <}ätÖK dVöN êÄÖtSáÖK Uë]OÖK Üsb

=dëçáZÖÖ Lçäs d|¸R ïSÖK QKòLk]ßKë QLáëÖtáÖK ê]LRõë <Uë]OÖK ÇÖR

(b)ÇÖR ÇÖc ï{ LáN àî¸äZÖK dKëb© êîoáäÖK PÖKëÄÖK dVô êgKdb óÖs Ü®s´K nüLgë uîZ˛R

óÖs àîáüLÄÖK èKëL¸áÖK Übsë }ätÖK fdÉR ïSÖK êìdLZSÖK QLâ®sßK LçáìbR ïSÖK PÖKëÄÖK

dëkÖK ÇÖR óÖs òLmÄÖÖ dîNKbR cL`RKë <èLî]ÖK èdëb dOs LçÖLÄSâK êî|îÉë <˝äZÖK fLgô

.}ätÖK àá ÑL` uáSZá êáL�õ óÖs uîZ˛SÖK êîxN êîOÖ¸ÖK

- B - ÑKb ïZîRKdSgßK zbçÖK}¥¥ätÖK L¥¥ìL]m èbsL¸áë èôdáÖLN dLZRßK óÖs òLmÄÖK

dLZRßK QLîÖásë òLxOÖK à¥s Ü¥¥ZLäÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- @BIP¸] <êîÖëbÖKë êîáîÖ�ßK QLáqäáÖKë <êîüLçäÖK êçZëÖKë dëOtÖKë ö˛äáÖK àKbÖN QLáëÉ] PâLZ àá

:òLmS�ßK

(ô)ï{ë ~dÖLNë jL`i©LN dLZRßLN êÄÖtSáÖK êîÖëbÖK QLî�L|RßK óÖs ÅìbkSÖK ï{ dqäÖK

=LåcL|âõ

(M)uZ˛R ïSÖK <êîZdL`ÖK ÑáKëtÖK Lçî{ LáN <êìdcZÖK ÑáKëtÖÖ íbkSÖÖ êáü®á dîNKbR cL`RK

êìdLZR lKdw© ˝äZÖK Ñ®xSgß ñd`©K ÑLÉi©Kë òLxOÖK lKdw© QLäOÖKë òL¸äÖLN dLZRßK

ÇÖc ï{ LáN <èôdáÖLN dLZRßK óÖs òLmÄÖK êîxN <íd¸ÄÖK ÑátÖKë ãKdÉ´LN YKëeÖK QßL]ë

-68- 96-27299

êO�Ltáë QLäOÖKë òL¸äÖK ~ëÄ]Ö Ñm{ô êìLá] dî{ëR ÑZô àá êáüLÄÖK QLtìd˛SÖK eìetR

=òKë¸ÖK óÖs êîâbáÖKë êîüLäZÖK dîNKbSÖK Åìdo às QLÉLçSâßK ïOÉRdá

(Y)QKòKdZK LåcL`RK èbLìeë êkS`áÖK àîâKëÄÖK cL|âõ QL¸gùáë QLoÖg uîáZ àëLtR èbLìe

ÑLZá ï{ êÖáLtÖK êîÖëbÖKë êîáîÖ�ßKë êîäoëÖK QLÉO˛ÖK óÖs òLmÄÖK ÑZô àá èd{LmSá

=èôdáÖLN dLZRßK

(b)ï{ ÜçÖîåöRë èôdáÖLN dLZRßK LìL]m Y®s óÖK zbçR êÖáLi [áKdN dî{ëSÖ bdKëá jîk`R

êìLsdÖKë êîâëâLÄÖK èbsL¸áÖK ÜìbÄRë ÑátÖK óÖs PìdbSÖK Åìdo às ÇÖc ï{ LáN <uáSZáÖK

àá êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK uá àëLtSÖK ÅîÄ]SÖ dîNKbR cL`RKë êìd¸ÖLN êoL]áÖK êî]kÖK

=èôdáÖLN dLZRßK LìL]mÖ êî¸|äÖKë êîOoÖKë êîsLáSZßK êìLsdÖK dî{ëR ÑZô

(å)ê]Lî¸ÖK uäá óÖK zbçR QLtìd˛R àg ï{ dqäÖKë PìdbRë }îÄWR QLgLîgë [áKdN umë

.ÑL|o©Kë QLNL˛ÖK êìLá] óÖs êkL` ê|kN eîÉdSÖK uá <èôdáÖLN dLZRßKë ˝äZÖK óÖs êáüLÄÖK

^Ö¸áÖK rKeäÖKë èôdáÖK - òLå

- @B@êìë¸Rë êîoKdÄáìbÖKë àL¸â´K ~ëÄ] ïá]Rë eetRë ïáÖLtÖK Ü®¸ÖK óÖs p{L]R ê†îN ÜLî� àõ

bm LçáKb`SgK Übsë èëÄÖK ÜKb`SgLN bìbçSÖK Übs ï{ êÖWáSáÖK ûbLOáÖÖ LÄ{ë <êîáÖ¸ÖK ÑüLgëÖLN QLseLäáÖK

Üá©K ~LWîá ï{ éîÖs jëkäáÖK ë]äÖK óÖs èbLî¸ÖK ÜKdS]K ï{ë ïgLî¸ÖK Ñ®ÄSgßK ëô êîáîÖ�ßK êá®¸ÖK

àîN èKëL¸áÖLN éÖ ÜLk|âK ß LoLORdK Ü®¸ÖK nORdìë .èôdáÖLN lëçäÖK ÑáKës àá Láçá ®áLs ÑÉ˛ì <èb]SáÖK

àüLådÖK c`ôë MLådßKë QLseLäáÖK àá Lådîwë ê]Ö¸áÖK QLseLäáÖK TÖKe Láë .êîáäSÖLNë ÑLZdÖKë òL¸äÖK

àá Lådîwë êî�dtÖK QLseLäáÖKë <ïOäZ©K Ñ®S]ßKë <àKëbtÖK ÑÉ˛ìë .ÜÖLtÖK òL]âô àá dîWÉ ï{ èbëZëá

êáî¸ZÖK QLÉLçSâßK ÑKeR ßë .LOìdÄR êÄoäá ÑÉ ï{ ÑLZdÖKë òL¸äÖK óÖs dVùì KdáS¸á Lt�Kë QLseLäáÖK

Ub]R ~ëÄ]ÖK ãcçN ÑáLÉÖK uSáSÖK ÑîOg ï{ èdîo` QLOÄs ÑÉ˛R ïSÖK QßL]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ]Ö êáqSäáÖKë

ëô êÖáLtáÖK Mëdmë PìctSÖK óÖK ê{LmßLN <QLOÄtÖKë QLÉLçSâßK ÇÖR Ñá˛Rë .ÜÖLtÖK òL]âô }ÖS`á ï{

<òL|S`ßK QßL]ë <ï|¸tSÖK ÜKbs´Kë èeZëá QKòKdZúN ÜKbs´K <êäîçáÖKë êîâL¸âõ®ÖKë êîgLÄÖK êNëÄtÖK

ãdÉë <êîOäZ©K èdoî¸ÖKë <ïOäZ©K Ñ®S]ßKë <ídkätÖK eîîáSÖKë <êìdkätÖK ÑLÉiô uîáZë <ï|¸tSÖK eLZS]ßKë

<êî{LÄWÖKë êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK ~ëÄ]ÖK àá àLád]ÖK ÑLÉiô àá ÇÖc dîwë <rëZÖKë <dÄ|ÖKë <PâLZ©K

ÜqSäá ë]â óÖs LâLî]ô ídZìë .àëâLÄÖK èbLîg MLîwë <èôdáÖK bm eîîáSÖKë <MLåd´Kë ïäìbÖK PktSÖKë

~ëÄ] àô LáÉ <ÇÖR ÜçS|kN àîîâbáÖK àLÉ¸ÖK óÖs òKbSsßK dq]ì ícÖK ïÖëbÖK ïâL¸â´K àëâLÄÖK ÑåLZR

òL¸äÖK êkL`Në <àîîâbáÖK àLÉ¸ÖK óÖs dVùì Láá <ê]Ö¸áÖK QLseLäáÖK QßL] ï{ ÇçSäR Lá LOÖLw àL¸â´K

LÉLçSâK ê]Ö¸áÖK QLseLäáÖK QßL] ï{ èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] ÇLçSâK ÑWáìë .àë�ëtáÖKë à¸ÖK dLOÉë ÑL|o©Kë

~ëÄ]Ö êîsLáZÖK QLÉLçSâßKë .ïÖëbÖK ïâL¸â´K àëâLÄÖKë àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïÖëbÖK àëâLÄÖÖ êîgLg©K ûbLOáÖÖ

QLîZîRKdSgK àá êîZîRKdSgLÉ "ï�dtÖK dîçoSÖK" ë fLäZ©K èbLNõ ÑÉi Lçäá c`Sì Lá êkL`ë <àL¸â´K

-69- 96-27299
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<Md]ÖK QßL] ï{ òL¸äÖÖ ÜqSäáÖK MLkSwßK ÇÖc ï{ LáN <MLkSwßKë <[üLSâ àá LçîÖs PRdSì Láë Md]ÖK

êìë� êâKbõ Ñ]áë êmîxN QLgdLáá ãcå ÑÉ <àìbd˛áÖKë àî†Z®Ö ïsLáZÖK \ëeäÖK óÖK íbùì ícÖK dá©K

ãcå ^Ö¸áÖK rKeäÖK QßL] ltN ö˛äá bëtìë .ÜüKdZÖK ãcå ïOÉRdá êO�Ltá MëZë uá <Kdë{ Lç|�ë PZìë

êÖëbÖK uá� ÜKb`SgLN dLátSgßK ÇÖc báô êÖLoõë ñd`ô êÖëb PâLZ àá dLátSgßK ëô ëexÖÖ bÖN ldtR óÖK

.ídÉ¸tÖK uáÄÖKë

- @BALçRßëÉëRëdNë @HCH ÜLtÖ Md]ÖK T�ë àîîâbáÖK jL`i©K êìLá]N êÄÖtSáÖK }îäZ êî�L|RK jäRë

êÖáLtáÖK àá j`©K óÖsë àç{di óÖs òKbSsßK àá êkL` ê|kN òL¸äÖK êìLá] óÖs <(AC)@HFF ÜLtÖ êî{LmßK

[áLâdNë à®sõ ï{ ÇÖcÉ bdìë .àî˛áÖK òKbSsßK àá rëâ íô ëô íd¸ÄÖK òLxOÖKë <MLkSwßKë <êÖcáÖKë êäîçáÖK

QßL] ï{ èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] QLÉLçSâK" àô àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK LáåbáSsK àìcÖÖK Läîî{ Ñás

.(AD)ïÖëbÖK ïâL¸â´K àëâLÄÖÖë àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïÖëbÖK àëâLÄÖÖ êîgLg©K ûbLOáÖÖ QLÉLçSâK ÑÉ˛R ^Ö¸áÖK rKeäÖK

ï{ LáN <MLkSwßKë <ÑSÄÖK jëk`ÖK éZë óÖs ÇÖc ï{ LáN <rëäÖK Kcå àá ïSÖK QLÉLçSâßK uîáZ ïmSÄRë

TÖKe Láë jL` ë]â óÖs ÑLt{ bdN LçSçZKëá <íd¸ÄÖK Ñá]ÖKë ï¸äZÖK ~L�dSgßKë ÜqäáÖK MLkSwßK ÇÖc

àL¸â´K ~ëÄ]N ÑáLÉÖK uSáSÖK àëb Ñë]R èdîo` QLOÄs ÑÉ˛R ïSÖK QßL]ÖKë êáqSäáÖKë êáî¸ZÖK QLÉLçSâßK

êÖáLtáÖKë PìctSÖK óÖK ê{LmßLN <QLOÄtÖKë QLÉLçSâßK ÇÖR Ñá˛Rë .ÜÖLtÖK àá ê|ÖS`á ÅoLäá ï{ Ub]R

eîîáSÖKë êìdkätÖK ÑLÉiô uîáZ <ï|¸tSÖK eLZS]ßKë êáÉL]á àëbN eLZS]ßK ëô êäîçáÖKë êîâL¸âõ®ÖKë êîgLÄÖK

.ïäìbÖK PktSÖKë êî{LÄWÖKë êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK ~ëÄ]ÖK àá àLád]ÖKë PâLZ©K ãdÉë ídkätÖK

- @BBûbLOáÖÖ QLÉLçSâK ídÉ¸tÖK Ñ®S]ßKë ^Ö¸áÖK rKeäÖK QßL] ï{ àL¸â´K ~ëÄ] QLÉLçSâK ÑÉ˛Rë

êÄÖtSáÖK êîÖëbÖK ÇëÉkÖK ï{ èb¸ZáÖK ïÖëbÖK ïâL¸â´K àëâLÄÖÖë àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïÖëbÖK àëâLÄÖÖ êîgLg©K

êáî¸ZÖK QLÉLçSâßK TÖKe Láë .êî{LmßK LçRßëÉëRëdNë @HCH ÜLtÖ }îäZ QLî�L|RK ï{ë àL¸â´K ~ëÄ]N

ãcå às ö˛â Láá àLÉë .êÖS]áÖK ÅoLäáÖKë Md]ÖK LçS�eá ïSÖK ÅoLäáÖK ï{ c|äR ï�dtÖK dîçoSÖK QLgLîgë

êîÖëb êìLá] óÖK àëZLS]ì àìcÖK àìd`ØK àìbd˛áÖKë àî†Z®ÖK àá êîsLáZ QLÄ{bR Uëb] QLgdLááÖK

LìL]mÖK bbs eëLZSì Lá LOÖLwë .ÑL|o©Kë QLÄåKdáÖKë òL¸äÖK àá ÜçSîOÖLwë <LîÖ`Kb àî]eLäÖK jL`i©Kë

Ñë]SR Lá LOÖLw <ÇÖc óÖK ê{LmßLNë .àîÖRLÄáÖK àîN QLNLkßK bbs <ÑL|o©Kë òL¸äÖK àá Üçáqtáë <àîîâbáÖK

dîw èdëkN TÖë]R b�ë <rKeäÖÖ êZîSâ <Lç¸|â bZRë àîNLkáÖK àîÖRLÄáÖÖ êìLsd QLáb` êábÄá óÖK èôdáÖK

.àîä¸áÖK MdL�©K ïsKdë <bî]ëÖK bÖKëÖKë <êî˛îtáÖK èdg©K àëù˛Ö bî]ëÖK dNbáÖK óÖK êt�ëSá

- @BCãLZR êîâëLtR [çâ cî|äR óÖK ê]Öá êZL] êáV <}ätÖLNë dKdÄSgßK Übs dKdáSgLN Ü¸Sì ÜÖLs ï{ë

êÖáLÉÖK LçSÉdL˛áë <èKëL¸áÖK Üb� óÖs Lçî{ êÖáLÉÖK LçSÉdL˛áë êoÖ¸ÖK ÑÉLîå óÖK èôdáÖK Ñëkëë .àá©Kë ÜÖ¸ÖK

Ü®¸ÖK eìetRë àëkÖ êîgLgô dëáô LçÖÉ <LçSìë¸Rë QLseLäáÖK uäá ÑZô àá ÑcOR ïSÖK bëçZÖK uîáZ ï{

àëù˛ÖKë rL{bÖK QLîÖ§ ï{ë <Ü®¸ÖK p|]ë <QLsKeäÖK Ñ] ï{ LáLå Kdëb íbùR QôbN èôdáÖK àô Üwdë .àá©Kë

ëL¸Sá dëbN lçäR àô èôdáÖÖ bìdô Kcõë .dKdÄÖK uäk PkLäá ï{ Lk�Lâ ®îWáR êÖWáá TÖKe Lá Lçâú{ <êîZdL`ÖK

QLìëS¸á uîáZ óÖs êÖWáá àëÉR àô PZìë <LìbLkS�Kë LîgLîg LçäîÉáR PZî{ <éSâLîkë ÜÖ¸ÖK àîáöR ï{

.Lî{LÉ ®îWáR dKdÄÖK uäk

-70- 96-27299

- @BDàdVöSì QLäOÖKë òL¸äÖK àú{ <MLåd´Kë ^Ö¸áÖK rKeäÖK P�Kës àá ïâLtR LçÖáÉöN QLtáSZá àô Üwdë

®N òL¸äÖK MLkSwLN rKeäÖK ï{ zKdoô ÜëÄR Lá LOÖLwë .àç¸äZë uáSZáÖK ï{ àåeÉdá PO¸N jL` ÑÉ˛N

èôdáÖK bm }ätÖK dVô Ñá]SRë .ïNLådõë ïNd] MëÖgöÉ ÜqäáÖK MLkSwßK LâLî]ô àëáb`S¸ìë <MLÄs

àKbÄ{ë bìd˛SÖK àá àîâLtì ïü®ÖK <dLás©K uîáZ àá òL¸äÖK QßL]ÖK ÇÖR ï{ èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] ÇLçSâKë

èdg©K bKd{ô ÑLk|âKë dÄ|ÖK àáë <íd¸ÄÖK ÜçüL|S`K ëô MdL�©K Md�ô àKbÄ{ë <QLÉÖSááÖKë ÑeLäáÖK

ï¸äZÖK ~L�dSgßKë íd¸ÄÖK òL|S`ßKë PìctSÖKë MLådßKë ÑSÄÖK ÑLás© êî]m àtÄì ïü®ÖKë <ÜçSS˛Rë

dîçoSÖK QLgLî¸Ö êZîSâ êkL`ë <^Ö¸áÖK rKeäÖK QßL] ï{ íd¸ÄÖK Ñá]ÖKë ï¸äZÖK òKbSsßKë MLkSwßKë

QLsKeäÖK óÖs PRdSì Lá PO¸N ÇÖc Ü�L|Sìë .ê†iLäÖKë èbìbZÖK }ätÖK ÑLÉiô àá ÇÖc dîwë ï�dtÖK

àçáe®R êî¸|â QLábkë êìbLkS�Kë êîsLáSZK P�Kës àá êîOäZ©K èdoî¸ÖKë ïOäZ©K Ñ®S]ßKë ê]Ö¸áÖK

.àçRLî] êÖîo

- @BE<ÜÖLtÖK ï{ àìbd˛áÖK àá Üådîwë àî†Z®ÖK àîì®á àá êüLáÖK ï{ GI êNKd� ÑL|o©Kë òL¸äÖK ÑÉ˛Rë

ÜçÄ] àá ÜçâLád]ë <QLáb`ÖKë uÖ¸ÖK àáë <ÜçRLÉÖSáá àá àLád]ÖLN àëbbçá Üåë .LîÖ`Kb àëbd˛áÖK Üçî{ àáN

}ätÖÖ jL` ÜLáSåK ò®ìõ ïxOäìë .àá©K ÜKbtâKë }ätÖLN ÇÖcÉ àëbbçáë <êîÖk©K ÜådLìb óÖK èbëtÖK ï{

}ìë`Rë MLådõ Q®á] ï{ bLçom®Ö MëÖgöÉ Üb`S¸áÖKë QKbtOáÖK QLäOÖKë òL¸äÖK bm éZëáÖK ï¸äZÖK

òL¸äÖK domR b�ë .ÜçÖeLäá àá dKd|ÖK óÖs êäîtá êîäìb ëô êî{LÄV ëô êî�ds êsëáZá bKd{ô ÜLwdõë êáqäá

êÄÖtSáÖK @HD@ ÜLs êî�L|RK ï{ èdëÉcá MLOg© bLçomßK àá ãddOì Lá éÖ zë` PO¸N dKd|ÖK óÖK Lmìô

ñd`©K ÑLÉi©K ëô ï¸äZÖK }ätÖK Ñ®` àá bLçomßK ÇÖc ï{ LáN <@HEF ÜLs ÑëÉëRëdNë àî†Z®ÖK eÉdáN

ï{ <dKd{ êÖL] ï{ àåë Ñ®xSgßKë }ätÖÖ QLmdtá àÖÖqìë <ï¸äZÖK òLáSâßK óÖs ÜüLÄÖK bLçomßK àá

èôdáÖK éZKëR Lá LOÖLwë .LåbtNë àoëÖK óÖK èbLs´K êîÖás òLäVô ï{ë <àîoëSÖK èbLsõ àKbÖNë öZÖáÖK àKbÖN

Kcå ÑWá óÖK KbäS¸á ÇÖc àçOÖo àëÉì Lábäs ê†Z®É LçN zKdSsßK ï{ QLNëtk òëZÖÖK àKbÖN ltN ï{

.bLçomßK

- @BFdîNbSÖK à¸]ë Ñá]SÖK óÖs èdb�ë èë� QßL]ÖK Üqtá ï{ QKdZLçáÖKë QKbd˛áÖKë QL†Z®ÖK dçqRë

àçÉKdiõ ÜeÖìë .ö˛äáÖK bÖN óÖK èbëtÖK bäs ëô <àîoëSÖK èbLsõ àKbÖN ï{ ïNLZìõ ÑÉ˛N àáåL¸ì àô àÉáìë

.àç¸áR ïSÖK QKdKdÄÖK ï{ PgLäá ë]â óÖs

- @BGêìdÉ¸tÖK QLÄ|äÖK ï{ QLmî|`R òKdZõ óÖK êîüL¸äÖK êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK àá dîWÉ Lsb b�ë

àá àìddmSáÖK biôë .LådL˛SâKë LçOìdçRë ê]Ög™Ö êîÖëbÖK èdLZSÖK ï{ ÇÖcÉë ÜÖLtÖK òL]âô uîáZ ï{

Übs PO¸N àëáëd]áÖKë dÄ{ ï{ àë˛îtì àìcÖK jL`i©K Üå nd|áÖK ídÉ¸tÖK ~L|âßKë QLsKeäÖK

<QLî|ìdÖK êkL`Në <dÄ|ÖK èöoë T]R à˛tì ïR®ÖK òL¸äÖK Lmìô ïâLtRë .êîgLg©K QLáb`ÖK ï{ dLáWSgßK

àá àëîÖá @II àá dWÉô bZëìë .êîüKë˛s dLV§ LçÖ ïSÖK ëô jL` ÑÉ˛N èdLmÖK ê]Ög©K ÜKb`SgK dLV§ àá

ldtSR ícÖK ïOÖ¸ÖK dV©K ÇÖc ÑëLäR ïxOäìë .ÜÖLtÖK àá KbÖN EC ï{ êseëá bKd{™Ö èbLmáÖK êîmd©K ÜLxÖ©K

.LçReLî]ë ê]Ög©K YLSâK lKdw© dLáWSgßKë \®¸ÖK èdLZRë êod|áÖK êìdÉ¸tÖK QLÄ|äÖK òKdZ àá êîáäSÖK éÖ

.èôdáÖK àîÉáRë êîáäSÖKë íbLkS�ßK ëáäÖÖ ÜLå ÑáLs ÜÖ¸ÖKë ïäoëÖK àá©K àëk àú{ <T�ëÖK ˝|â ï{
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<Md]ÖK QßL] ï{ òL¸äÖÖ ÜqSäáÖK MLkSwßK ÇÖc ï{ LáN <MLkSwßKë <[üLSâ àá LçîÖs PRdSì Láë Md]ÖK

êìë� êâKbõ Ñ]áë êmîxN QLgdLáá ãcå ÑÉ <àìbd˛áÖKë àî†Z®Ö ïsLáZÖK \ëeäÖK óÖK íbùì ícÖK dá©K

ãcå ^Ö¸áÖK rKeäÖK QßL] ltN ö˛äá bëtìë .ÜüKdZÖK ãcå ïOÉRdá êO�Ltá MëZë uá <Kdë{ Lç|�ë PZìë

êÖëbÖK uá� ÜKb`SgLN dLátSgßK ÇÖc báô êÖLoõë ñd`ô êÖëb PâLZ àá dLátSgßK ëô ëexÖÖ bÖN ldtR óÖK

.ídÉ¸tÖK uáÄÖKë

- @BALçRßëÉëRëdNë @HCH ÜLtÖ Md]ÖK T�ë àîîâbáÖK jL`i©K êìLá]N êÄÖtSáÖK }îäZ êî�L|RK jäRë

êÖáLtáÖK àá j`©K óÖsë àç{di óÖs òKbSsßK àá êkL` ê|kN òL¸äÖK êìLá] óÖs <(AC)@HFF ÜLtÖ êî{LmßK

[áLâdNë à®sõ ï{ ÇÖcÉ bdìë .àî˛áÖK òKbSsßK àá rëâ íô ëô íd¸ÄÖK òLxOÖKë <MLkSwßKë <êÖcáÖKë êäîçáÖK

QßL] ï{ èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] QLÉLçSâK" àô àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK LáåbáSsK àìcÖÖK Läîî{ Ñás

.(AD)ïÖëbÖK ïâL¸â´K àëâLÄÖÖë àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïÖëbÖK àëâLÄÖÖ êîgLg©K ûbLOáÖÖ QLÉLçSâK ÑÉ˛R ^Ö¸áÖK rKeäÖK

ï{ LáN <MLkSwßKë <ÑSÄÖK jëk`ÖK éZë óÖs ÇÖc ï{ LáN <rëäÖK Kcå àá ïSÖK QLÉLçSâßK uîáZ ïmSÄRë

TÖKe Láë jL` ë]â óÖs ÑLt{ bdN LçSçZKëá <íd¸ÄÖK Ñá]ÖKë ï¸äZÖK ~L�dSgßKë ÜqäáÖK MLkSwßK ÇÖc

àL¸â´K ~ëÄ]N ÑáLÉÖK uSáSÖK àëb Ñë]R èdîo` QLOÄs ÑÉ˛R ïSÖK QßL]ÖKë êáqSäáÖKë êáî¸ZÖK QLÉLçSâßK

êÖáLtáÖKë PìctSÖK óÖK ê{LmßLN <QLOÄtÖKë QLÉLçSâßK ÇÖR Ñá˛Rë .ÜÖLtÖK àá ê|ÖS`á ÅoLäá ï{ Ub]R

eîîáSÖKë êìdkätÖK ÑLÉiô uîáZ <ï|¸tSÖK eLZS]ßKë êáÉL]á àëbN eLZS]ßK ëô êäîçáÖKë êîâL¸âõ®ÖKë êîgLÄÖK

.ïäìbÖK PktSÖKë êî{LÄWÖKë êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK ~ëÄ]ÖK àá àLád]ÖKë PâLZ©K ãdÉë ídkätÖK

- @BBûbLOáÖÖ QLÉLçSâK ídÉ¸tÖK Ñ®S]ßKë ^Ö¸áÖK rKeäÖK QßL] ï{ àL¸â´K ~ëÄ] QLÉLçSâK ÑÉ˛Rë

êÄÖtSáÖK êîÖëbÖK ÇëÉkÖK ï{ èb¸ZáÖK ïÖëbÖK ïâL¸â´K àëâLÄÖÖë àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïÖëbÖK àëâLÄÖÖ êîgLg©K

êáî¸ZÖK QLÉLçSâßK TÖKe Láë .êî{LmßK LçRßëÉëRëdNë @HCH ÜLtÖ }îäZ QLî�L|RK ï{ë àL¸â´K ~ëÄ]N

ãcå às ö˛â Láá àLÉë .êÖS]áÖK ÅoLäáÖKë Md]ÖK LçS�eá ïSÖK ÅoLäáÖK ï{ c|äR ï�dtÖK dîçoSÖK QLgLîgë

êîÖëb êìLá] óÖK àëZLS]ì àìcÖK àìd`ØK àìbd˛áÖKë àî†Z®ÖK àá êîsLáZ QLÄ{bR Uëb] QLgdLááÖK

LìL]mÖK bbs eëLZSì Lá LOÖLwë .ÑL|o©Kë QLÄåKdáÖKë òL¸äÖK àá ÜçSîOÖLwë <LîÖ`Kb àî]eLäÖK jL`i©Kë

Ñë]SR Lá LOÖLw <ÇÖc óÖK ê{LmßLNë .àîÖRLÄáÖK àîN QLNLkßK bbs <ÑL|o©Kë òL¸äÖK àá Üçáqtáë <àîîâbáÖK

dîw èdëkN TÖë]R b�ë <rKeäÖÖ êZîSâ <Lç¸|â bZRë àîNLkáÖK àîÖRLÄáÖÖ êìLsd QLáb` êábÄá óÖK èôdáÖK

.àîä¸áÖK MdL�©K ïsKdë <bî]ëÖK bÖKëÖKë <êî˛îtáÖK èdg©K àëù˛Ö bî]ëÖK dNbáÖK óÖK êt�ëSá

- @BCãLZR êîâëLtR [çâ cî|äR óÖK ê]Öá êZL] êáV <}ätÖLNë dKdÄSgßK Übs dKdáSgLN Ü¸Sì ÜÖLs ï{ë

êÖáLÉÖK LçSÉdL˛áë <èKëL¸áÖK Üb� óÖs Lçî{ êÖáLÉÖK LçSÉdL˛áë êoÖ¸ÖK ÑÉLîå óÖK èôdáÖK Ñëkëë .àá©Kë ÜÖ¸ÖK

Ü®¸ÖK eìetRë àëkÖ êîgLgô dëáô LçÖÉ <LçSìë¸Rë QLseLäáÖK uäá ÑZô àá ÑcOR ïSÖK bëçZÖK uîáZ ï{

àëù˛ÖKë rL{bÖK QLîÖ§ ï{ë <Ü®¸ÖK p|]ë <QLsKeäÖK Ñ] ï{ LáLå Kdëb íbùR QôbN èôdáÖK àô Üwdë .àá©Kë

ëL¸Sá dëbN lçäR àô èôdáÖÖ bìdô Kcõë .dKdÄÖK uäk PkLäá ï{ Lk�Lâ ®îWáR êÖWáá TÖKe Lá Lçâú{ <êîZdL`ÖK

QLìëS¸á uîáZ óÖs êÖWáá àëÉR àô PZìë <LìbLkS�Kë LîgLîg LçäîÉáR PZî{ <éSâLîkë ÜÖ¸ÖK àîáöR ï{

.Lî{LÉ ®îWáR dKdÄÖK uäk
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- @BDàdVöSì QLäOÖKë òL¸äÖK àú{ <MLåd´Kë ^Ö¸áÖK rKeäÖK P�Kës àá ïâLtR LçÖáÉöN QLtáSZá àô Üwdë

®N òL¸äÖK MLkSwLN rKeäÖK ï{ zKdoô ÜëÄR Lá LOÖLwë .àç¸äZë uáSZáÖK ï{ àåeÉdá PO¸N jL` ÑÉ˛N

èôdáÖK bm }ätÖK dVô Ñá]SRë .ïNLådõë ïNd] MëÖgöÉ ÜqäáÖK MLkSwßK LâLî]ô àëáb`S¸ìë <MLÄs

àKbÄ{ë bìd˛SÖK àá àîâLtì ïü®ÖK <dLás©K uîáZ àá òL¸äÖK QßL]ÖK ÇÖR ï{ èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] ÇLçSâKë

èdg©K bKd{ô ÑLk|âKë dÄ|ÖK àáë <íd¸ÄÖK ÜçüL|S`K ëô MdL�©K Md�ô àKbÄ{ë <QLÉÖSááÖKë ÑeLäáÖK

ï¸äZÖK ~L�dSgßKë íd¸ÄÖK òL|S`ßKë PìctSÖKë MLådßKë ÑSÄÖK ÑLás© êî]m àtÄì ïü®ÖKë <ÜçSS˛Rë

dîçoSÖK QLgLî¸Ö êZîSâ êkL`ë <^Ö¸áÖK rKeäÖK QßL] ï{ íd¸ÄÖK Ñá]ÖKë ï¸äZÖK òKbSsßKë MLkSwßKë

QLsKeäÖK óÖs PRdSì Lá PO¸N ÇÖc Ü�L|Sìë .ê†iLäÖKë èbìbZÖK }ätÖK ÑLÉiô àá ÇÖc dîwë ï�dtÖK

àçáe®R êî¸|â QLábkë êìbLkS�Kë êîsLáSZK P�Kës àá êîOäZ©K èdoî¸ÖKë ïOäZ©K Ñ®S]ßKë ê]Ö¸áÖK

.àçRLî] êÖîo

- @BE<ÜÖLtÖK ï{ àìbd˛áÖK àá Üådîwë àî†Z®ÖK àîì®á àá êüLáÖK ï{ GI êNKd� ÑL|o©Kë òL¸äÖK ÑÉ˛Rë

ÜçÄ] àá ÜçâLád]ë <QLáb`ÖKë uÖ¸ÖK àáë <ÜçRLÉÖSáá àá àLád]ÖLN àëbbçá Üåë .LîÖ`Kb àëbd˛áÖK Üçî{ àáN

}ätÖÖ jL` ÜLáSåK ò®ìõ ïxOäìë .àá©K ÜKbtâKë }ätÖLN ÇÖcÉ àëbbçáë <êîÖk©K ÜådLìb óÖK èbëtÖK ï{

}ìë`Rë MLådõ Q®á] ï{ bLçom®Ö MëÖgöÉ Üb`S¸áÖKë QKbtOáÖK QLäOÖKë òL¸äÖK bm éZëáÖK ï¸äZÖK

òL¸äÖK domR b�ë .ÜçÖeLäá àá dKd|ÖK óÖs êäîtá êîäìb ëô êî{LÄV ëô êî�ds êsëáZá bKd{ô ÜLwdõë êáqäá

êÄÖtSáÖK @HD@ ÜLs êî�L|RK ï{ èdëÉcá MLOg© bLçomßK àá ãddOì Lá éÖ zë` PO¸N dKd|ÖK óÖK Lmìô

ñd`©K ÑLÉi©K ëô ï¸äZÖK }ätÖK Ñ®` àá bLçomßK ÇÖc ï{ LáN <@HEF ÜLs ÑëÉëRëdNë àî†Z®ÖK eÉdáN

ï{ <dKd{ êÖL] ï{ àåë Ñ®xSgßKë }ätÖÖ QLmdtá àÖÖqìë <ï¸äZÖK òLáSâßK óÖs ÜüLÄÖK bLçomßK àá

èôdáÖK éZKëR Lá LOÖLwë .LåbtNë àoëÖK óÖK èbLs´K êîÖás òLäVô ï{ë <àîoëSÖK èbLsõ àKbÖNë öZÖáÖK àKbÖN

Kcå ÑWá óÖK KbäS¸á ÇÖc àçOÖo àëÉì Lábäs ê†Z®É LçN zKdSsßK ï{ QLNëtk òëZÖÖK àKbÖN ltN ï{

.bLçomßK

- @BFdîNbSÖK à¸]ë Ñá]SÖK óÖs èdb�ë èë� QßL]ÖK Üqtá ï{ QKdZLçáÖKë QKbd˛áÖKë QL†Z®ÖK dçqRë

àçÉKdiõ ÜeÖìë .ö˛äáÖK bÖN óÖK èbëtÖK bäs ëô <àîoëSÖK èbLsõ àKbÖN ï{ ïNLZìõ ÑÉ˛N àáåL¸ì àô àÉáìë

.àç¸áR ïSÖK QKdKdÄÖK ï{ PgLäá ë]â óÖs

- @BGêìdÉ¸tÖK QLÄ|äÖK ï{ QLmî|`R òKdZõ óÖK êîüL¸äÖK êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK àá dîWÉ Lsb b�ë

àá àìddmSáÖK biôë .LådL˛SâKë LçOìdçRë ê]Ög™Ö êîÖëbÖK èdLZSÖK ï{ ÇÖcÉë ÜÖLtÖK òL]âô uîáZ ï{

Übs PO¸N àëáëd]áÖKë dÄ{ ï{ àë˛îtì àìcÖK jL`i©K Üå nd|áÖK ídÉ¸tÖK ~L|âßKë QLsKeäÖK

<QLî|ìdÖK êkL`Në <dÄ|ÖK èöoë T]R à˛tì ïR®ÖK òL¸äÖK Lmìô ïâLtRë .êîgLg©K QLáb`ÖK ï{ dLáWSgßK

àá àëîÖá @II àá dWÉô bZëìë .êîüKë˛s dLV§ LçÖ ïSÖK ëô jL` ÑÉ˛N èdLmÖK ê]Ög©K ÜKb`SgK dLV§ àá

ldtSR ícÖK ïOÖ¸ÖK dV©K ÇÖc ÑëLäR ïxOäìë .ÜÖLtÖK àá KbÖN EC ï{ êseëá bKd{™Ö èbLmáÖK êîmd©K ÜLxÖ©K

.LçReLî]ë ê]Ög©K YLSâK lKdw© dLáWSgßKë \®¸ÖK èdLZRë êod|áÖK êìdÉ¸tÖK QLÄ|äÖK òKdZ àá êîáäSÖK éÖ

.èôdáÖK àîÉáRë êîáäSÖKë íbLkS�ßK ëáäÖÖ ÜLå ÑáLs ÜÖ¸ÖKë ïäoëÖK àá©K àëk àú{ <T�ëÖK ˝|â ï{
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- @BHÑZô àá ÑátR Lá LOÖLw ïç{ .LágL] QLtáSZáÖK dLîçâKë ^Ö¸áÖK rKeäÖK QL�ëô ï{ èôdáÖK dëb btìë

êáåL¸á èôdáÖK ÜbÄRë .QLsKeäÖK àá Lådîwë ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖK Üm` ï{ ïsLáSZßK ÜLqäÖK óÖs pL|]ÖK

.LçtáSZáë LçRdgô àá ÑÉ ï{ ÜÖ¸ÖK óÖK ësbR êîNdá Lç|këN àLî]©K dWÉô ï{ LçN zdStá dîw àÉÖë èdîOÉ

- @CIïgLgô Mët˛ÖKë ÑëbÖK uîáZÖ ^áL¸SÖKë êÖKbtÖK ÜsbR Ü®g ê{LÄV uîZ˛R óÖK ïáKdÖK ÜîÖtSÖKë

<êoLgëÖKë <QLsKeäÖK Ñ]Ö dkLäs àámSì àô ïxOäìë .èdÉOá àg ï{ ãùbN ïxOäìë ÜüKb Ü®g óÖK ÑkëSÖÖ

.rëäSÖK ÜKdS]Kë <eî]SÖK àá b]ÖKë

- @C@êqë]Öáë êÖLt{ êgLîg rLORK uîZ˛R <QLsKeäÖK àá Lådîwë ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖK êZÖLtá ñbÖ <ïxOäìë

<ídZì Xî]N [áKdOÖKë êáLtÖK QLgLî¸ÖK uîáZÖ ï¸îüdÖK dLîSÖK àám ï¸äZÖK òLáSâßK ïsKdì dëqäá YLábß

.ÑZdÖKë èôdáÖK àá ÑÉ óÖs LådLV§ ÑîÖ]R <QKdKdÄÖK cL`RK ÑO�

- @ - òLå ïZîRKdSgßK zbçÖKQKdKdÄÖK uäkë QLsKeäÖK Ñ] ï{ èôdáÖK êÉdL˛á èbLìe

QL¥¥sKeäÖK zëdq T]R à¥¥˛tì ïü®ÖK òL¥¥¸äÖK êìLá]ë

ïOäZ©K Ñ®S]ßK T]R à˛tì ïü®ÖK ëô Lådîwë ê]Ö¸áÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @CA:êîáîÖ�´K êîÖëbÖK êîáëÉ]ÖKë êîÖëbÖK QL¸gùáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)Láî{ àçÖ êìëL¸SáÖK jd|ÖKë òL¸äÖK ÑO� àá ê|käáÖK êÉdL˛áÖK uîZ˛SÖ QKòKdZõ cL`RK

bîtk óÖs Láîg ßë <èbtk©K uîáZ óÖs ÜÖ¸ÖK êo˛âôë Ñ{L]áÖK ê{LÉ ï{ ÜLçg´LN ÑkSì

uìeëSÖÖ êOZKëÖK èLsKdáÖK ò®ìõ uá <èb]SáÖK Üá™Ö êáLtÖK êâLá©K ÇÖc ï{ LáN <dKdÄÖK uäk

=èb]SáÖK Üá©K ~LWîá àá @I@ èbLáÖÖ LÄ{ë ÑbLtÖK ï{KdxZÖK

(M)dKd¥¥ÄÖK u¥¥äk QLìëS¸á uîáZ óÖs èKëL¸áÖK Üb� óÖs LçÖîWáR êÖL|É ë èôdáÖK dëb eìetR

ÅÖtSì Láî{ LçîÖs dVùR ëô êgLî¸ÖK uäkR b¥� ï¥SÖK êîÖëbÖKë êîäoëÖK QL¸gùáÖK ï¥¥{

uîáZ ï{ë <êÖkÖK QKc êo˛â©Kë êîüL�ëÖK êîgLáëÖNbÖKë Ü®¸ÖK p|]N êÖkSáÖK ÑüL¸áÖLN

ï{ èbb]áÖK ÜLtÖK àîá©K QLîkëR èLsKdá uá <Ü®¸ÖLN êÄÖtSáÖK QLmëL|áÖKë êoLgëÖK Ñ]Kdá

<A/49/587) (AIII-@HHD) <êáLtÖK êâLá©K ï{ èôdáÖK eÉdá àî¸]SÖ êîZîRKdSgßK ÑátÖK êo`

=(LtNKd rd|ÖK

(Y)Ñ®S]ßKë Lådîw ëô ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖK êìë¸R ï{ ï¸äZÖK òLáSâßK ïsKdì dëqäá YLábõ

PkLäáÖÖ àî]idáÖK êî�dR ëô àîîtR bäs àî¸äZÖK àîN àeKëSÖK ÅîÄ]R zKbçSgKë <ïOäZ©K
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ï{ LáN <ê]Ö¸áÖK QLseLäáÖK ï{ èôdáÖK bm }ätÖK ÑLÉiô àá ãdîwë Åü®ÖK dîw òKbSsßKë

=LçÖLásô ï{ ˝äZÖK rëâ ïsKdì dëqäá YLábõë MLådßK ÇÖc

- A - òLå ïZîRKdSgßK zbçÖKd{KëR àá b]ÖKë êod|áÖK êìdÉ¸tÖK QLÄ|äÖK lî|`R

ê]Ög©K

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @CB:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)êìdÉ¸tÖK bdKëáÖK Ñìë]R èbLìeN <ïáëÄÖK àá©K QKdLOSsLN Läådë <òLmS�ßK P¸] <ÜLîÄÖK

=êîÖátÖK ãcçN ÑîZtSÖKë êîáÖ¸ÖKë êîüLáâ´K lKdw©K óÖõ êÖkÖK QKc QLsLäkÖKë

(M)Lçäá ÑüLgë èbtN <èbìbZ êkL`ë êáLs êîÖLá bdKëá bîÖëSÖ èbìbZ ~do zL˛ÉSgLN bçtSÖK

dLZRßKë êìdÉ¸tÖK QLÄ|äÖK ÇÖc ï{ LáN <êod|áÖK êìdÉ¸tÖK QLÄ|äÖK ï{ PgLäáÖK lî|`SÖK

c`ô uá <LçReLî]ë ê]Ög©K YLSâK lKdw© dLáWSgßKë <ïáÖLtÖK bîtkÖK óÖs ê]Ög©LN
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èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ]Ö QLÉLçSâKë ïÖëbÖK ïâL¸â´K àëâLÄÖÖ QLÉLçSâKë èôdáÖK bm }äs ÑLásô

=ÜçSO�Ltáë ^Ö¸áÖK rKeäÖK QßL]ë

(b)éZKëR ïSÖK dLo`©LN <êsëd˛áÖK êîäoëÖK êîsL{bÖK QLZLîS]ßLN ÜîÖ¸SÖK uá <zKdSsßK
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<dV©K êîüKë˛tÖK ëô ddmÖK êod|áÖK ê]Ög©K Láîg ßë <ê]Ög©LN dLZRßKë <êod|áÖK

ÇÖcÉ zKdSsßKë =ÇÖcÖ íbkSÖKë <LçReLî]ë ê]Ög©K YLSâK lKdw© nd|áÖK dLáWSgßKë

dîw dî�LÄtÖK YLSâKë <êáìdZÖKë <}ätÖKë <ê]Ög©LN rëd˛áÖK dîw dLZRßK ê]{LÉá èdëdmN
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=ÑL|o©Kë
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- @BHÑZô àá ÑátR Lá LOÖLw ïç{ .LágL] QLtáSZáÖK dLîçâKë ^Ö¸áÖK rKeäÖK QL�ëô ï{ èôdáÖK dëb btìë

êáåL¸á èôdáÖK ÜbÄRë .QLsKeäÖK àá Lådîwë ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖK Üm` ï{ ïsLáSZßK ÜLqäÖK óÖs pL|]ÖK

.LçtáSZáë LçRdgô àá ÑÉ ï{ ÜÖ¸ÖK óÖK ësbR êîNdá Lç|këN àLî]©K dWÉô ï{ LçN zdStá dîw àÉÖë èdîOÉ

- @CIïgLgô Mët˛ÖKë ÑëbÖK uîáZÖ ^áL¸SÖKë êÖKbtÖK ÜsbR Ü®g ê{LÄV uîZ˛R óÖK ïáKdÖK ÜîÖtSÖKë

<êoLgëÖKë <QLsKeäÖK Ñ]Ö dkLäs àámSì àô ïxOäìë .èdÉOá àg ï{ ãùbN ïxOäìë ÜüKb Ü®g óÖK ÑkëSÖÖ

.rëäSÖK ÜKdS]Kë <eî]SÖK àá b]ÖKë

- @C@êqë]Öáë êÖLt{ êgLîg rLORK uîZ˛R <QLsKeäÖK àá Lådîwë ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖK êZÖLtá ñbÖ <ïxOäìë

<ídZì Xî]N [áKdOÖKë êáLtÖK QLgLî¸ÖK uîáZÖ ï¸îüdÖK dLîSÖK àám ï¸äZÖK òLáSâßK ïsKdì dëqäá YLábß

.ÑZdÖKë èôdáÖK àá ÑÉ óÖs LådLV§ ÑîÖ]R <QKdKdÄÖK cL`RK ÑO�

- @ - òLå ïZîRKdSgßK zbçÖKQKdKdÄÖK uäkë QLsKeäÖK Ñ] ï{ èôdáÖK êÉdL˛á èbLìe

QL¥¥sKeäÖK zëdq T]R à¥¥˛tì ïü®ÖK òL¥¥¸äÖK êìLá]ë

ïOäZ©K Ñ®S]ßK T]R à˛tì ïü®ÖK ëô Lådîwë ê]Ö¸áÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @CA:êîáîÖ�´K êîÖëbÖK êîáëÉ]ÖKë êîÖëbÖK QL¸gùáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)Láî{ àçÖ êìëL¸SáÖK jd|ÖKë òL¸äÖK ÑO� àá ê|käáÖK êÉdL˛áÖK uîZ˛SÖ QKòKdZõ cL`RK

bîtk óÖs Láîg ßë <èbtk©K uîáZ óÖs ÜÖ¸ÖK êo˛âôë Ñ{L]áÖK ê{LÉ ï{ ÜLçg´LN ÑkSì

uìeëSÖÖ êOZKëÖK èLsKdáÖK ò®ìõ uá <èb]SáÖK Üá™Ö êáLtÖK êâLá©K ÇÖc ï{ LáN <dKdÄÖK uäk

=èb]SáÖK Üá©K ~LWîá àá @I@ èbLáÖÖ LÄ{ë ÑbLtÖK ï{KdxZÖK

(M)dKd¥¥ÄÖK u¥¥äk QLìëS¸á uîáZ óÖs èKëL¸áÖK Üb� óÖs LçÖîWáR êÖL|É ë èôdáÖK dëb eìetR
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=LçÖLásô ï{ ˝äZÖK rëâ ïsKdì dëqäá YLábõë MLådßK ÇÖc

- A - òLå ïZîRKdSgßK zbçÖKd{KëR àá b]ÖKë êod|áÖK êìdÉ¸tÖK QLÄ|äÖK lî|`R

ê]Ög©K

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @CB:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá
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=êîÖátÖK ãcçN ÑîZtSÖKë êîáÖ¸ÖKë êîüLáâ´K lKdw©K óÖõ êÖkÖK QKc QLsLäkÖKë
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lKdw© êî{Lm´K ÑKëá©K jîk`R àLÉáõ zbçN ÇÖcë <dLOSsßK ï{ ïáëÄÖK àá©K QLîmSÄá
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(Y)àëOÉRdì àáá Üådîwë ê]Ö¸áÖK QKëÄÖKë àá©Kë êod˛ÖK bKd{ô uá ÅîÄ]SÖÖ QKòKdZK cL`RK

èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ]Ö QLÉLçSâKë ïÖëbÖK ïâL¸â´K àëâLÄÖÖ QLÉLçSâKë èôdáÖK bm }äs ÑLásô
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(å)êîmd©K ÜLxÖ™Ö ïüKë˛tÖK ÜKb`SgßLN jL` éZëN àëdVöSì ÑL|o©Kë òL¸äÖK à© LÉKdbõ

:bKd{™Ö èbLmáÖK

’@’@HG@ ÜLs êî�L|RK óÖs ÅìbkSÖK óÖs <ÇÖcN TáL� b� àÉR ÜÖ Kcõ <®t{ ÑátÖLN bçtSÖK

ëô ddmÖK êod|á LådLOSsK àÉáì êäîtá êìbîÖÄR ê]Ögô ÑLátSgK bîîÄR ëô dq]N êkL`ÖK

_L`{©Kë ÜLxÖ©K ÑLátSgK bîîÄR ëô dq]N ÅÖtSáÖK ÑëÉëRëdOÖK Láîg ßë <dV©K êîüKë˛s

LáçîÖs ïáÖLtÖK ÅìbkSÖK óÖõ ÑkëSÖK êîxN <(AE)(ïâLWÖK ÑëÉëRëdOÖK) ñd`©K èeçZ©Kë èdZ|SáÖK

=AIII ÜLs ÑëÖ]N

’A’àá àëîâbáÖK àLÉ¸ÖK éî�®ì Lá ÑîÖÄSÖ êî�L|RßK eìetR êÖö¸á ï{ èëÄN dqäR àöN bçtSÖK

=êîmd©K ÜLxÖ™Ö ïüKë˛tÖK ÑLátSgßK òKdZ àá èbìbi èLâLtáë QLNLkõ

’B’<QLáëÖtáÖK ÑbLOR dî¸îSN êkL`ë <ÜLxÖ©K êÖKeõ ÑLZá ï{ èbsL¸áÖK dî{ëR eìetSN bçtSÖK

=ÜLxÖ©K êÖKeõ ÑüLgëÖ êO¸äÖLN <êîáÖtÖK Uë]OÖK uîZ˛Rë <LîZëÖëäÉSÖK ÑÄâë

’C’èb]ëá êNLZSgK [áLâdN Åî¸äR óÖK êîáKdÖK bëçZÖK ÜsbN bçtSÖK <èb]SáÖK Üá©K dLoõ ï{ë

=ídëdm dîw eîîáR àëb ÜLxÖ©K êÖKeõ ï{ èbsL¸áÖÖ

’D’dìbkR bîáZSN dKd� cL`RLN <ÇÖc TÖt{ b� àÉR ÜÖ Kcõ <àÉáá bsëá Md�ô ï{ ÜLîÄÖK

p]®ìë <êîáëÉ] dîw QL†îå óÖõ LådìbkR ÇÖc ï{ LáN <bKd{™Ö èbLmáÖK êîmd©K ÜLxÖ©K

LçÖÄâ ëô ÜLxÖ©K ãcå dìbkR bîáZSN QKdKd� Ñt|ÖLN TäÖsô b� èdîWÉ ßëb àô \LîRdßK uá

=LçtîN ëô

’E’ÜLxÖ©K LçOO¸R ïSÖK ÑÉL˛áÖÖ ÑëÖ] bLZì´ êîÖëbÖK bëçZÖK àá bìeá ÑcN uîZ˛SN bçtSÖK

éZSR àô àÉáì ÑëbÖK àöN LáîÖ¸R <zLoáÖK êìLçâ ï{ LçSÖKeõ êîxN <bKd{™Ö èbLmáÖK êîmd©K

=êîâL¸âõë dKdáSg®Ö êÖNL� ÑüKbN dëçq uá <zbçÖK Kcå Mëk êîÖLt|ÖK àá dOÉô dbÄN

(ë):Ü®¸ÖK êÉd] ï{ èôdáÖK éN uÖomR ícÖK íbLîÄÖK dëbÖLN L{KdSsK

=êÖLt{ë êádLk êîÖëb êNL�d Ñq ï{ ÑáLÉÖKë ÜLtÖK \®¸ÖK reâ ÅîÄ]R óÖs nL˛äN ÑátÖK ’@’

’A’ÑáL˛ÖK dq]ÖÖ êîáÖLs èbåLtá ÜKdNúN <òLoNõ àëb <ÜLîÄÖLN êÄÖtSáÖK QLmëL|áÖK bîìöR

Üç¸Rë <zKdo©K bbtSáÖK bîtkÖK óÖsë êîÖLt|N Lçäá ÅÄ]SÖÖ êÖNL� àëÉR êìëëäÖK MdLZSÖÖ

=dëkÖK àá èdëk íô óÖs êìëëäÖK ê]Ög©K dL˛SâK uäáë íëëäÖK \®¸ÖK reâ ï{
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’B’nOm QLZdb ók�ô êgdLáá <êìëëäÖK MdLZSÖÖ ÑáL˛ÖK dq]ÖK èbåLtá cL|â ôbOì àô óÖõ

.êìëëäÖK MdLZSÖLN ÅÖtSì Láî{ ˝|äÖK

àá b]ÖKë }äs àëbN QLsKeäÖK Ñ] ÑLÉiô uîZ˛R - B - òLå ïZîRKdSgßK zbçÖK

rKeäÖK QßL] ï{ àL¸â´K ~ëÄ]Ö QLÉLçSâK Uëb]

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @CC:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)Ñ|oÖKë èôdáÖK êìLá]N ÅÖtSR LáLÉ]ô àámSR ïSÖK êîÖëbÖK ÇëÉkÖK óÖs ÅìbkSÖK ï{ dqäÖK

àîîâbáÖK êìLá]N êÄÖtSáÖK @HCH ÜLtÖ }îäZ êî�L|RK ÇÖc ï{ LáN <ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖK ï{

LìL]m êìLá]N àLÄÖtSáÖK @HCH ÜLtÖ }îäZ QLî�L|Rß àLî{LmßK àßëÉëRëdOÖKë <Md]ÖK T�ë

êîÖëbÖK dîw ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖK LìL]m êìLá]ë (Ñë©K ÑëÉëRëdOÖK) ê]Ö¸áÖK êîÖëbÖK QLsKeäÖK

=(AC)ÇëÉkÖK ÇÖR óÖõ ÜLámâßK ëô <(ïâLWÖK ÑëÉëRëdOÖK)

(M)dîNKbSÖK ê{LÉ cL`RKë ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖK ï{ ïÖëbÖK ïâL¸â´K àëâLÄÖK ûbLOáÖ ÑáLÉÖK ÜKdS]ßK

d`§ ÑÉi íôë òLxOÖK óÖs ãKdÉ´Kë <MLkSwßK àá êkL`Në <Ñ|oÖKë èôdáÖK êìLá]Ö êáe®ÖK

=ï¸äZÖK òKbSsßK ÑLÉiô àá

(Y)ï{ dKdÄÖK uäk QLìëS¸á uîáZ óÖs èKëL¸áÖK Üb� óÖs LçÖîWáR êÖL|Éë èôdáÖK dëb eìetR

ÑüL¸áÖLN ÅÖtSì Láî{ LçîÖs dVùR ëô êgLî¸ÖK uäkR b� ïSÖK êîÖëbÖKë êîäoëÖK QL¸gùáÖK

Ñ]Kdá uîáZ ï{ë <êÖkÖK QKc êo˛â©Kë êîüL�ëÖK êîgLáëÖNbÖKë Ü®¸ÖK p|]N êÖkSáÖK

êo` ï{ èbb]áÖK ÜLtÖK àîá©K QLîkëR èLsKdá uá =Ü®¸ÖLN êÄÖtSáÖK QLmëL|áÖKë êoLgëÖK

rd|ÖK <A/49/587) (AIII-@HHD) <êáLtÖK êâLá©K ï{ èôdáÖK eÉdá àî¸]SÖ êîZîRKdSgßK ÑátÖK

.(LtNKd

- @CD:êîáîÖ�´Kë êîÖëbÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)èdoî¸ÖÖ êtmL`ÖK Mët˛ÖK êkL`Në <Mët˛ÖK uîáZÖ dîkáÖK dìdÄR Å] bîÉöR èbLsõ

ÑLás´K êîáåôë <ïOäZ©K Ñ®S]ßK ëô êîOäZ©K èdoî¸ÖÖ ñd`©K ÑLÉi©K ëô êìdLátSgßK

<(A)Läîî{ Ñás [áLâdNë à®sõ ï{ <dëáô êÖáZ ï{ <àÖtáÖK ë]äÖK óÖs <Å]ÖK KcçÖ ÑLt|ÖK

=àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK ï{ àìbáStáÖK

(M)Üá©K ~LWîáÖ LÄ{ë êîáÖ¸ÖK ÑüLgëÖLN QLseLäáÖK êìë¸Rë lëL|SÖKë <êîgLáëÖNbÖK uîZ˛R

=A èbLáÖK àá C ë B àLRdÄ|ÖK êkL`Në <èb]SáÖK

-75- 96-27299
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(å)êîmd©K ÜLxÖ™Ö ïüKë˛tÖK ÜKb`SgßLN jL` éZëN àëdVöSì ÑL|o©Kë òL¸äÖK à© LÉKdbõ

:bKd{™Ö èbLmáÖK

’@’@HG@ ÜLs êî�L|RK óÖs ÅìbkSÖK óÖs <ÇÖcN TáL� b� àÉR ÜÖ Kcõ <®t{ ÑátÖLN bçtSÖK

ëô ddmÖK êod|á LådLOSsK àÉáì êäîtá êìbîÖÄR ê]Ögô ÑLátSgK bîîÄR ëô dq]N êkL`ÖK

_L`{©Kë ÜLxÖ©K ÑLátSgK bîîÄR ëô dq]N ÅÖtSáÖK ÑëÉëRëdOÖK Láîg ßë <dV©K êîüKë˛s

LáçîÖs ïáÖLtÖK ÅìbkSÖK óÖõ ÑkëSÖK êîxN <(AE)(ïâLWÖK ÑëÉëRëdOÖK) ñd`©K èeçZ©Kë èdZ|SáÖK

=AIII ÜLs ÑëÖ]N

’A’àá àëîâbáÖK àLÉ¸ÖK éî�®ì Lá ÑîÖÄSÖ êî�L|RßK eìetR êÖö¸á ï{ èëÄN dqäR àöN bçtSÖK

=êîmd©K ÜLxÖ™Ö ïüKë˛tÖK ÑLátSgßK òKdZ àá èbìbi èLâLtáë QLNLkõ

’B’<QLáëÖtáÖK ÑbLOR dî¸îSN êkL`ë <ÜLxÖ©K êÖKeõ ÑLZá ï{ èbsL¸áÖK dî{ëR eìetSN bçtSÖK

=ÜLxÖ©K êÖKeõ ÑüLgëÖ êO¸äÖLN <êîáÖtÖK Uë]OÖK uîZ˛Rë <LîZëÖëäÉSÖK ÑÄâë

’C’èb]ëá êNLZSgK [áLâdN Åî¸äR óÖK êîáKdÖK bëçZÖK ÜsbN bçtSÖK <èb]SáÖK Üá©K dLoõ ï{ë

=ídëdm dîw eîîáR àëb ÜLxÖ©K êÖKeõ ï{ èbsL¸áÖÖ

’D’dìbkR bîáZSN dKd� cL`RLN <ÇÖc TÖt{ b� àÉR ÜÖ Kcõ <àÉáá bsëá Md�ô ï{ ÜLîÄÖK

p]®ìë <êîáëÉ] dîw QL†îå óÖõ LådìbkR ÇÖc ï{ LáN <bKd{™Ö èbLmáÖK êîmd©K ÜLxÖ©K

LçÖÄâ ëô ÜLxÖ©K ãcå dìbkR bîáZSN QKdKd� Ñt|ÖLN TäÖsô b� èdîWÉ ßëb àô \LîRdßK uá

=LçtîN ëô

’E’ÜLxÖ©K LçOO¸R ïSÖK ÑÉL˛áÖÖ ÑëÖ] bLZì´ êîÖëbÖK bëçZÖK àá bìeá ÑcN uîZ˛SN bçtSÖK

éZSR àô àÉáì ÑëbÖK àöN LáîÖ¸R <zLoáÖK êìLçâ ï{ LçSÖKeõ êîxN <bKd{™Ö èbLmáÖK êîmd©K

=êîâL¸âõë dKdáSg®Ö êÖNL� ÑüKbN dëçq uá <zbçÖK Kcå Mëk êîÖLt|ÖK àá dOÉô dbÄN

(ë):Ü®¸ÖK êÉd] ï{ èôdáÖK éN uÖomR ícÖK íbLîÄÖK dëbÖLN L{KdSsK

=êÖLt{ë êádLk êîÖëb êNL�d Ñq ï{ ÑáLÉÖKë ÜLtÖK \®¸ÖK reâ ÅîÄ]R óÖs nL˛äN ÑátÖK ’@’

’A’ÑáL˛ÖK dq]ÖÖ êîáÖLs èbåLtá ÜKdNúN <òLoNõ àëb <ÜLîÄÖLN êÄÖtSáÖK QLmëL|áÖK bîìöR

Üç¸Rë <zKdo©K bbtSáÖK bîtkÖK óÖsë êîÖLt|N Lçäá ÅÄ]SÖÖ êÖNL� àëÉR êìëëäÖK MdLZSÖÖ

=dëkÖK àá èdëk íô óÖs êìëëäÖK ê]Ög©K dL˛SâK uäáë íëëäÖK \®¸ÖK reâ ï{

-74- 96-27299

’B’nOm QLZdb ók�ô êgdLáá <êìëëäÖK MdLZSÖÖ ÑáL˛ÖK dq]ÖK èbåLtá cL|â ôbOì àô óÖõ

.êìëëäÖK MdLZSÖLN ÅÖtSì Láî{ ˝|äÖK

àá b]ÖKë }äs àëbN QLsKeäÖK Ñ] ÑLÉiô uîZ˛R - B - òLå ïZîRKdSgßK zbçÖK

rKeäÖK QßL] ï{ àL¸â´K ~ëÄ]Ö QLÉLçSâK Uëb]

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @CC:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)Ñ|oÖKë èôdáÖK êìLá]N ÅÖtSR LáLÉ]ô àámSR ïSÖK êîÖëbÖK ÇëÉkÖK óÖs ÅìbkSÖK ï{ dqäÖK

àîîâbáÖK êìLá]N êÄÖtSáÖK @HCH ÜLtÖ }îäZ êî�L|RK ÇÖc ï{ LáN <ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖK ï{

LìL]m êìLá]N àLÄÖtSáÖK @HCH ÜLtÖ }îäZ QLî�L|Rß àLî{LmßK àßëÉëRëdOÖKë <Md]ÖK T�ë

êîÖëbÖK dîw ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖK LìL]m êìLá]ë (Ñë©K ÑëÉëRëdOÖK) ê]Ö¸áÖK êîÖëbÖK QLsKeäÖK

=(AC)ÇëÉkÖK ÇÖR óÖõ ÜLámâßK ëô <(ïâLWÖK ÑëÉëRëdOÖK)

(M)dîNKbSÖK ê{LÉ cL`RKë ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖK ï{ ïÖëbÖK ïâL¸â´K àëâLÄÖK ûbLOáÖ ÑáLÉÖK ÜKdS]ßK

d`§ ÑÉi íôë òLxOÖK óÖs ãKdÉ´Kë <MLkSwßK àá êkL`Në <Ñ|oÖKë èôdáÖK êìLá]Ö êáe®ÖK

=ï¸äZÖK òKbSsßK ÑLÉiô àá

(Y)ï{ dKdÄÖK uäk QLìëS¸á uîáZ óÖs èKëL¸áÖK Üb� óÖs LçÖîWáR êÖL|Éë èôdáÖK dëb eìetR

ÑüL¸áÖLN ÅÖtSì Láî{ LçîÖs dVùR ëô êgLî¸ÖK uäkR b� ïSÖK êîÖëbÖKë êîäoëÖK QL¸gùáÖK

Ñ]Kdá uîáZ ï{ë <êÖkÖK QKc êo˛â©Kë êîüL�ëÖK êîgLáëÖNbÖKë Ü®¸ÖK p|]N êÖkSáÖK

êo` ï{ èbb]áÖK ÜLtÖK àîá©K QLîkëR èLsKdá uá =Ü®¸ÖLN êÄÖtSáÖK QLmëL|áÖKë êoLgëÖK

rd|ÖK <A/49/587) (AIII-@HHD) <êáLtÖK êâLá©K ï{ èôdáÖK eÉdá àî¸]SÖ êîZîRKdSgßK ÑátÖK

.(LtNKd

- @CD:êîáîÖ�´Kë êîÖëbÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)èdoî¸ÖÖ êtmL`ÖK Mët˛ÖK êkL`Në <Mët˛ÖK uîáZÖ dîkáÖK dìdÄR Å] bîÉöR èbLsõ

ÑLás´K êîáåôë <ïOäZ©K Ñ®S]ßK ëô êîOäZ©K èdoî¸ÖÖ ñd`©K ÑLÉi©K ëô êìdLátSgßK

<(A)Läîî{ Ñás [áLâdNë à®sõ ï{ <dëáô êÖáZ ï{ <àÖtáÖK ë]äÖK óÖs <Å]ÖK KcçÖ ÑLt|ÖK

=àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK ï{ àìbáStáÖK

(M)Üá©K ~LWîáÖ LÄ{ë êîáÖ¸ÖK ÑüLgëÖLN QLseLäáÖK êìë¸Rë lëL|SÖKë <êîgLáëÖNbÖK uîZ˛R

=A èbLáÖK àá C ë B àLRdÄ|ÖK êkL`Në <èb]SáÖK

-75- 96-27299
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(Y)êÖáLtáÖK Mëdm àá ãdîwë MLkSw®Ö êáqäáÖK êgdLááÖK êâKbõë }˛É óÖs X]ÖK

QKëo`ÖK cL`RK óÖsë <ïdtÖK dîçoSÖKë Md]ÖÖ èbátSá èKböÉ èôdáÖÖ êäîçáÖKë êîâL¸âõ®ÖK

àçÖîåöR èbLsõ ÑZô àá QKòKbSsßK ãcå LìL]mÖ êáLSÖK èbsL¸áÖK dî{ëR êÖL|É óÖõ êîáKdÖK

=Lî¸|âë LîâbN

(b)bm êOÉRdá êáìdZë Md] êáìdZ ÑÉ˛ì ^Ö¸áÖK rKeäÖK òLäVô MLkSwßK àô bîÉöR èbLsõ

èbLNõ êáìdZ uäá êîL|RK ï{ bb]áÖK ë]äÖK óÖs ˝äZÖK èbLNõ ÑLásô àá ®ásë êîâL¸â´K

eìetRë <Ñ|oÖKë èôdáÖK êìLá]Ö êáe®ÖK dîNKbSÖK ê{LÉ cL`RKë <(AF)LçîÖs êOLtáÖKë fLäZ©K

=êÖKbtÖK óÖõ èLäZÖK ÜìbÄRë ÜçSOLtáë àîÖëù¸áÖK ê{LÉ uá ÅîÄ]SÖK QLîÖ§

(å)~ëÄ]Ö êîÖëbÖK ÇëÉkÖKë ïÖëbÖK ïâL¸â´K àëâLÄÖK ï{ LçîÖs jëkäáÖK dîìLtáÖK eìetRë Üsb

ñd`©K rKeäÖK ÑLásôë ^Ö¸áÖK rKeäÖK QßL] ï{ èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásô uîáZ uäáÖ àL¸â´K

<Md]ÖK òLäVô PÉRdR ïSÖK èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásô uîáZ ï{ ÑáLÉ ÅîÄ]R òKdZúN bçtSÖKë

íbtSÖK ÑLÉiô uîáZë ídLOZ´K òLxOÖKë <ÜqäáÖK MLkSwßK êkL`Në <MLkSwßK ÇÖc ï{ LáN

Md] ÜüKdZ MLÉRdK às àîÖëù¸áÖK àîádZáÖK uîáZ êáÉL]áë <ï¸äZÖK ~dÖKë Åü®ÖK dîw

=òL¸äÖK àá LìL]mÖÖ ÑáLÉÖK zLkâßK ÑOg dî{ëRë èôdáÖK bm

(ë)=Låbm QKòKdZõ cL`RKë MLåd´K dåLqáë ÑLÉiô uîáZ êâKbõ óÖõ ïÖëbÖK uáSZáÖK èësb

(e)êîOìdbR [áKdN umë bäs dLOSsßK ï{ àî¸äZÖK àîN ~dKë|ÖK ïsKdR ïSÖK QLáLáSåßK c`ô

~ëÄ]N ïsëÖKë ïÖëbÖK ïâL¸â´K àëâLÄÖLN ïsëÖLN ÅÖtSì Láî{ êÖkÖK íëc àî|qëáÖK uîáZÖ

êâëtáÖKë Ü®¸ÖK p|]Ö èb]SáÖK Üá©K QLîÖás ï{ àîÖáLtÖÖ PìdbSÖK ÇÖcN êîkëSÖKë àL¸âßK

=jL` éZëN èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásô uäá óÖõ zbçì LáN <êîâL¸â´K

(\)<èb]SáÖK Üá©K ~LWîáë ïÖëbÖK àëâLÄÖK uá Å|Sì ß b]Kë zdo àá dîNbR íô cL`RK nîOWR

Láîgßë <èddmSáÖK àKbÖOÖK àLÉ¸Ö êîsLáSZßKë êìbLkSßK êîáäSÖÖ ÑáLÉÖK ÅîÄ]SÖK ~ëtìë

ÜçëÄ]N ÑáLÉÖK ÜçtSáR ÑîOg ï{ ÑîKds umìë ÜçåL{d ~ëtìë <ÑL|o©Kë òL¸äÖK

ÜçS]k uá Üò®Sì ï˛îtá ñëS¸áN uSáSÖK ï{ bKd{©K uîáZ Å] ÇÖc ï{ LáN <êîâL¸âßK

às rLäSáßKë <êìdëdmÖK êîsLáSZßK QLáb`ÖKë êîOoÖK êìLsdÖKë òKcxÖK ï{ ÜçÄ]ë ÜçåL{dë

ßô ïxOäì òKëbÖKë òKcxÖK àô bìbZ àá dáRùáÖK Kcå bÉùìë .ÑîOÄÖK Kcå àá òKdZõ íô cL`RK

.ïgLî¸ÖK nxmÖÖ èKbô Láb`S¸ì

(n)êìbLkSßK QKòKeZÖÖ êîOÖ¸ÖK dLVØK èb] }î|`R êîxN ïÖëbÖK àëâLÄÖÖ LÄ{ë dîNKbR cL`RK

.ÑL|o©Kë òL¸äÖK óÖs

-76- 96-27299

Ü®g ê{LÄV bLZìõ ï{ èôdáÖK êáåL¸á uîZ˛R - C - òLå ïZîRKdSgßK zbçÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @CE:êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîáîÖ�´Kë êîÖëbÖK êîáëÉ]ÖK QL¸gùáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)ÜîÖtSÖK Åìdo às ^áL¸SÖKë Åî{ëSÖKë Ü®¸ÖK Ñ®]õë êîáÖ¸ÖK ÑüLgëÖLN QLsKeäÖK Ñ] uîZ˛R

<QLNL˛ÖÖ Láîg ßë <MLO˛ÖK ÑbLOR [áKdNë êîtáSZáÖK QKòKdZ´Kë PìdbSÖKë

(M)dVô êgKdb ÑZô àá èôdáÖK êÉdL˛á óÖs íëoäR ïSÖK Ü®¸ÖK Uë]N dìëoR êÖkKëá uîZ˛R

Ü®¸ÖK QLÉd] ï{ èôdáÖK êÉdL˛á êáåL¸áë êtîOoë Ñ|oÖKë èôdáÖK óÖs ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖK

}ätÖK òKëS]ß èdÉSOáÖK QLîÖØK óÖs zdtSÖKë Uë]OÖK òKdZõë =êîÖëbÖKë êîáîÖ�´Kë êîäoëÖK

ÑZdÖKë èôdáÖK àá ÑÉ LçÖátS¸ì ïÉ dîåLáZÖK óÖs Låd˛â ÑZô àá ÇÖcë QLsKeäÖK Ñ]ë

=òKë¸ÖK óÖs

(Y)óÖs êORdSáÖK êîsLáSZßKë êìbLkS�ßKë êî¸|äÖKë êìbLáÖK dLVØK às Uë]OÖK d˛âë dìëoR

[áKdNë QLgLîg umë êîxN <QLîS|ÖKë QLNL˛ÖK Láîg ßë <èôdáÖÖ êO¸äÖLN ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖK

=QLsKeäÖK P�KëtÖ íbkSÖK ÑZô àá

(b)óÖs eîÉdSÖK uá <Ü®g ê{LÄV bLZìõ óÖs ®ás àîäOÖKë QLäOÖÖ êîáîÖtR [áKdN êáL�õ ï{ dqäÖK

.^áL¸SÖK uîZ˛Rë }ätÖK óÖõ òëZÖÖK àëb QLsKeäÖK Ñ]

- D - òLå ïZîRKdSgßK zbçÖKQKbd˛áÖKë QL†Z®ÖÖ PìdbSÖKë èbsL¸áÖKë êìLá]ÖK êÖL|É

LîÖ`Kb QKbd˛áÖK ÇÖcÉë êîÖëb êìLá] óÖK êZL]N ïü®ÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @CFñd`©K QL¸gùáÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîÖëbÖK êîáëÉ]ÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

óÖõ êZL]N àå àáá QKbd˛áÖK àá àådîwë QL†Z®Ö PìdbSÖKë èbsL¸áÖKë êìLá]ÖK ÜìbÄR ï{ êÉdL˛áÖK

êìcw©K [áLâdNë àî†Z®ÖK àëù˛Ö èb]SáÖK Üá©K êîmë|á ÇÖc ï{ LáN <LîÖ`Kb QKbd˛áÖKë êîÖëb êìLá]

:òLmS�ßK P¸] <ïáÖLtÖK

(ô)bkdë cî|äRë ÜîákRë nîo`R ï{ êáLR êÉdL˛á èôdáÖK êÉdL˛á àLámÖ QKëo` cL`RK

QL†Z®Ö èbsL¸áÖK ÜbÄR ïSÖK ÑZ©K êÖìëoÖKë ÑZ©K èdîkÄÖK [áKdOÖKë uìdL˛áÖK uîáZ ÜîîÄRë

ÇÖc ï{ LáN <LîÖ`Kb QKbd˛áÖKë êîÖëb êìLá] óÖõ êZL]N àå àáá QKbd˛áÖK àá àådîwë

QLîS|ÖKë òL¸äÖK àá QKbd˛áÖKë QL†Z®ÖK Ñëk] àLámë <àî†Z®ÖK bdKëáë QLáî`á èdKbõ

=êábÄáÖK QLáb`ÖK óÖs èdiLOá

-77- 96-27299



دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس   |   167

(Y)êÖáLtáÖK Mëdm àá ãdîwë MLkSw®Ö êáqäáÖK êgdLááÖK êâKbõë }˛É óÖs X]ÖK

QKëo`ÖK cL`RK óÖsë <ïdtÖK dîçoSÖKë Md]ÖÖ èbátSá èKböÉ èôdáÖÖ êäîçáÖKë êîâL¸âõ®ÖK

àçÖîåöR èbLsõ ÑZô àá QKòKbSsßK ãcå LìL]mÖ êáLSÖK èbsL¸áÖK dî{ëR êÖL|É óÖõ êîáKdÖK

=Lî¸|âë LîâbN

(b)bm êOÉRdá êáìdZë Md] êáìdZ ÑÉ˛ì ^Ö¸áÖK rKeäÖK òLäVô MLkSwßK àô bîÉöR èbLsõ

èbLNõ êáìdZ uäá êîL|RK ï{ bb]áÖK ë]äÖK óÖs ˝äZÖK èbLNõ ÑLásô àá ®ásë êîâL¸â´K

eìetRë <Ñ|oÖKë èôdáÖK êìLá]Ö êáe®ÖK dîNKbSÖK ê{LÉ cL`RKë <(AF)LçîÖs êOLtáÖKë fLäZ©K

=êÖKbtÖK óÖõ èLäZÖK ÜìbÄRë ÜçSOLtáë àîÖëù¸áÖK ê{LÉ uá ÅîÄ]SÖK QLîÖ§

(å)~ëÄ]Ö êîÖëbÖK ÇëÉkÖKë ïÖëbÖK ïâL¸â´K àëâLÄÖK ï{ LçîÖs jëkäáÖK dîìLtáÖK eìetRë Üsb

ñd`©K rKeäÖK ÑLásôë ^Ö¸áÖK rKeäÖK QßL] ï{ èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásô uîáZ uäáÖ àL¸â´K

<Md]ÖK òLäVô PÉRdR ïSÖK èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásô uîáZ ï{ ÑáLÉ ÅîÄ]R òKdZúN bçtSÖKë

íbtSÖK ÑLÉiô uîáZë ídLOZ´K òLxOÖKë <ÜqäáÖK MLkSwßK êkL`Në <MLkSwßK ÇÖc ï{ LáN

Md] ÜüKdZ MLÉRdK às àîÖëù¸áÖK àîádZáÖK uîáZ êáÉL]áë <ï¸äZÖK ~dÖKë Åü®ÖK dîw

=òL¸äÖK àá LìL]mÖÖ ÑáLÉÖK zLkâßK ÑOg dî{ëRë èôdáÖK bm

(ë)=Låbm QKòKdZõ cL`RKë MLåd´K dåLqáë ÑLÉiô uîáZ êâKbõ óÖõ ïÖëbÖK uáSZáÖK èësb

(e)êîOìdbR [áKdN umë bäs dLOSsßK ï{ àî¸äZÖK àîN ~dKë|ÖK ïsKdR ïSÖK QLáLáSåßK c`ô

~ëÄ]N ïsëÖKë ïÖëbÖK ïâL¸â´K àëâLÄÖLN ïsëÖLN ÅÖtSì Láî{ êÖkÖK íëc àî|qëáÖK uîáZÖ

êâëtáÖKë Ü®¸ÖK p|]Ö èb]SáÖK Üá©K QLîÖás ï{ àîÖáLtÖÖ PìdbSÖK ÇÖcN êîkëSÖKë àL¸âßK

=jL` éZëN èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásô uäá óÖõ zbçì LáN <êîâL¸â´K

(\)<èb]SáÖK Üá©K ~LWîáë ïÖëbÖK àëâLÄÖK uá Å|Sì ß b]Kë zdo àá dîNbR íô cL`RK nîOWR

Láîgßë <èddmSáÖK àKbÖOÖK àLÉ¸Ö êîsLáSZßKë êìbLkSßK êîáäSÖÖ ÑáLÉÖK ÅîÄ]SÖK ~ëtìë

ÜçëÄ]N ÑáLÉÖK ÜçtSáR ÑîOg ï{ ÑîKds umìë ÜçåL{d ~ëtìë <ÑL|o©Kë òL¸äÖK

ÜçS]k uá Üò®Sì ï˛îtá ñëS¸áN uSáSÖK ï{ bKd{©K uîáZ Å] ÇÖc ï{ LáN <êîâL¸âßK

às rLäSáßKë <êìdëdmÖK êîsLáSZßK QLáb`ÖKë êîOoÖK êìLsdÖKë òKcxÖK ï{ ÜçÄ]ë ÜçåL{dë

ßô ïxOäì òKëbÖKë òKcxÖK àô bìbZ àá dáRùáÖK Kcå bÉùìë .ÑîOÄÖK Kcå àá òKdZõ íô cL`RK

.ïgLî¸ÖK nxmÖÖ èKbô Láb`S¸ì

(n)êìbLkSßK QKòKeZÖÖ êîOÖ¸ÖK dLVØK èb] }î|`R êîxN ïÖëbÖK àëâLÄÖÖ LÄ{ë dîNKbR cL`RK

.ÑL|o©Kë òL¸äÖK óÖs

-76- 96-27299

Ü®g ê{LÄV bLZìõ ï{ èôdáÖK êáåL¸á uîZ˛R - C - òLå ïZîRKdSgßK zbçÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @CE:êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîáîÖ�´Kë êîÖëbÖK êîáëÉ]ÖK QL¸gùáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)ÜîÖtSÖK Åìdo às ^áL¸SÖKë Åî{ëSÖKë Ü®¸ÖK Ñ®]õë êîáÖ¸ÖK ÑüLgëÖLN QLsKeäÖK Ñ] uîZ˛R

<QLNL˛ÖÖ Láîg ßë <MLO˛ÖK ÑbLOR [áKdNë êîtáSZáÖK QKòKdZ´Kë PìdbSÖKë

(M)dVô êgKdb ÑZô àá èôdáÖK êÉdL˛á óÖs íëoäR ïSÖK Ü®¸ÖK Uë]N dìëoR êÖkKëá uîZ˛R

Ü®¸ÖK QLÉd] ï{ èôdáÖK êÉdL˛á êáåL¸áë êtîOoë Ñ|oÖKë èôdáÖK óÖs ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖK

}ätÖK òKëS]ß èdÉSOáÖK QLîÖØK óÖs zdtSÖKë Uë]OÖK òKdZõë =êîÖëbÖKë êîáîÖ�´Kë êîäoëÖK

ÑZdÖKë èôdáÖK àá ÑÉ LçÖátS¸ì ïÉ dîåLáZÖK óÖs Låd˛â ÑZô àá ÇÖcë QLsKeäÖK Ñ]ë

=òKë¸ÖK óÖs

(Y)óÖs êORdSáÖK êîsLáSZßKë êìbLkS�ßKë êî¸|äÖKë êìbLáÖK dLVØK às Uë]OÖK d˛âë dìëoR

[áKdNë QLgLîg umë êîxN <QLîS|ÖKë QLNL˛ÖK Láîg ßë <èôdáÖÖ êO¸äÖLN ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖK

=QLsKeäÖK P�KëtÖ íbkSÖK ÑZô àá

(b)óÖs eîÉdSÖK uá <Ü®g ê{LÄV bLZìõ óÖs ®ás àîäOÖKë QLäOÖÖ êîáîÖtR [áKdN êáL�õ ï{ dqäÖK

.^áL¸SÖK uîZ˛Rë }ätÖK óÖõ òëZÖÖK àëb QLsKeäÖK Ñ]

- D - òLå ïZîRKdSgßK zbçÖKQKbd˛áÖKë QL†Z®ÖÖ PìdbSÖKë èbsL¸áÖKë êìLá]ÖK êÖL|É

LîÖ`Kb QKbd˛áÖK ÇÖcÉë êîÖëb êìLá] óÖK êZL]N ïü®ÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @CFñd`©K QL¸gùáÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîÖëbÖK êîáëÉ]ÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

óÖõ êZL]N àå àáá QKbd˛áÖK àá àådîwë QL†Z®Ö PìdbSÖKë èbsL¸áÖKë êìLá]ÖK ÜìbÄR ï{ êÉdL˛áÖK

êìcw©K [áLâdNë àî†Z®ÖK àëù˛Ö èb]SáÖK Üá©K êîmë|á ÇÖc ï{ LáN <LîÖ`Kb QKbd˛áÖKë êîÖëb êìLá]

:òLmS�ßK P¸] <ïáÖLtÖK

(ô)bkdë cî|äRë ÜîákRë nîo`R ï{ êáLR êÉdL˛á èôdáÖK êÉdL˛á àLámÖ QKëo` cL`RK

QL†Z®Ö èbsL¸áÖK ÜbÄR ïSÖK ÑZ©K êÖìëoÖKë ÑZ©K èdîkÄÖK [áKdOÖKë uìdL˛áÖK uîáZ ÜîîÄRë

ÇÖc ï{ LáN <LîÖ`Kb QKbd˛áÖKë êîÖëb êìLá] óÖõ êZL]N àå àáá QKbd˛áÖK àá àådîwë

QLîS|ÖKë òL¸äÖK àá QKbd˛áÖKë QL†Z®ÖK Ñëk] àLámë <àî†Z®ÖK bdKëáë QLáî`á èdKbõ

=êábÄáÖK QLáb`ÖK óÖs èdiLOá

-77- 96-27299
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(M)ÑëÖ] bLZìõë ÜåbÖN Ñ`Kb ÑL|o©Kë òL¸äÖK àá àìbd˛áÖÖ êî{LÉÖK èbsL¸áÖKë êìLá]ÖK ÜìbÄR

èbLsõ ëô ÜçRbës óÖs <òLmS�ßK P¸] <ÑátÖKë <éüLÄRK ldxN Üåbd˛SÖ êìdcZÖK MLOg™Ö

=ÜçäîoëR

(Y)êìLá] óÖõ êZL]N àå àáá QKbd˛áÖK àá àådîwë QL†Z®ÖK àLáô êìLá]Ö QKëo` cL`RK

QLtáSZá óÖK àçRbës bäsë àåbd˛R òLäVô êìb¸ZÖK àçSá®gë <LîÖ`Kb QKbd˛áÖKë êîÖëb

ëô QL†Z®ÖK êìLá]Ö êÖLt{ dîNKbR cL`RKë =ÑîåöSÖK èbLsõ [áKdN ÇÖc ï{ LáN <ö˛äáÖK

ÜìbÄRë QLÉLçSâK êìô ï{ ÑáLië eî]Sá dîw ÅîÄ]R òKdZõë <}ätÖK àá QKbd˛áÖK

=êáÉL]áÖK óÖK Lçäs àîÖëù¸áÖK

(b)<àî†Z®Ö êìd¸ÄÖK èbLs´K Übs ûbLOáÖ êÄî�bÖK èLsKdáÖKë ÑáLÉÖK ÜKdS]ßK dLoõ ï{ <ÜLîÄÖK

èbëtÖK ï{ QKbd˛áÖKë QL†Z®ÖK Å] êÖL|É ÑZô àá êìdëdmÖK QKëo`ÖK ê{LÉ cL`RLN

=èbëtÖK btN êìLá]ÖK ï{ àçÄ]ë <êáKdÉë àLáöN êîÖk©K àçäÉLáô óÖõ êîsëoÖK

(å)Üá©K ~LWîáÖ LÄ{ë <òLmS�ßK P¸] ïÖëbÖK àëLtSÖKë ïäoëÖK bîtkÖK óÖs <dîNKbR cL`RK

ï{ àçÄ] ÇÖc ï{ LáN <QKbd˛áÖLN êÖkSáÖK ÑüL¸áÖÖ êáüKb ÑëÖ] bLZìõ êîxN èb]SáÖK

=êîÖk©K àoKëáÖK àKbÖN óÖK êäáØK êìdLîS`ßK èbëtÖK

(ë)ï{ êVLw´K ÑZô àá Lådîwë êîÖLáÖK bdKëáÖK êîÖëbÖK éRLáqäáë ïÖëbÖK uáSZáÖK d{ëì àô êÖL|É

dLOSsßK ï{ c`öR ïSÖK ÑZ©K êÖìëoÖK èbsL¸áÖK rKëâô àá ÇÖc dîwë ûdKëoÖK QßL]

àZS]ì ïRKëÖÖK QKbd˛áÖK àá àådîwë QL†Z®Ö èbb]áÖK QLâLÉá´Kë bdKëáÖKë QLZLîS]ßK

<èbsL¸áÖKë êìLá]ÖK dî{ëR bäs <c`SR àôë =Ñ`KbÖK ï{ QKbd˛áÖKë <êîÖëbÖK êìLá]ÖK óÖK

ï{ èKëL¸áÖK àLám êîxN <èLS|ÖKë èôdáÖK bm eîîáSÖK óÖs òLmÄÖÖ êOgLäáÖK dîNKbSÖK uîáZ

QLáb`ÖKë ÜîÖtSÖKë ñëöáÖKë òLáÖKë òKcxÖK àá ï{LÉÖKë PgLäáÖK dbÄÖK óÖs Ñëk]ÖK

ê]{LÉá QLáb`ë êáëá©K êìLsdë êîNLZâßK ê]kÖK QLáb` ÇÖc ï{ LáN êî]kÖKë êîsLáSZßK

=èdL]ÖK ÅoLäáÖK lKdáô

(e)êîxN ûdKëoÖK QßL] ï{ Lmìô ÇÖcN ÜLîÄÖKë êOgLäáÖK QLxÖÖLN êîáîÖtSÖK bKëáÖK dî{ëR dî¸îR

=àìbd˛áÖKë àî†Z®ÖK ÑL|o©K àîN êgKdbÖK ÑotR àá b]ÖK

(\)QKòKdZßK àá èbL|SgßKë ÑZdÖKë èôdáÖK êÖáLtá ï{ èKëL¸áÖK àLámÖ êîÖëbÖK bsKëÄÖK ÅîOoR

ôbOáÖ êÄî�bÖK èLsKdáÖKë ÜLSÖK ÜKdS]ßK ÇÖc ï{ LáN <òëZÖÖK Å] ^äáë °Z®ÖK eÉdá bb]R ïSÖK

êîäoëÖK êîgLg©K ÜqäÖK Å{KëR ÅîÄ]R Lçäá dëáô êÖáZ Åìdo às êìd¸ÄÖK èbLsßK Übs

ïR®ÖK òL¸äÖÖ QL†Z®ÖK eÉdáN zKdSsßK ï{ dqäÖKë êÖkÖK QKc êîÖëbÖK ÇëÉkÖK uá èdZçÖÖ

ï{ èdëÉcáÖK MLOg™Ö bLçomßK àá ïÄîÄ]ÖK zë`ÖK óÖK eÉdáÖK KcçN àçSOÖLoá bäS¸R

-78- 96-27299

ÇÖc ï{ LáN <àî†Z®ÖK eÉdáN àîÄÖtSáÖK (AH)@HEF ÜLs ÑëÉëRëdNë (AG)@HD@ ÜLs êî�L|RK

ÑëkëÖK àîáöRë <˝äZÖK rëäN ÑkSáÖK bLçomßK ëô ï¸äZÖK }ätÖK Åìdo às bLçomßK

òL¸äÖK uá êîk`i Q®NLÄá òKdZ´ <QL|qëá ÜçäîN àá <LkL` LOìdbR àîNdbá àî|qëá óÖK

=ï¸äZÖK òKbSsßK LçÖîO� àáë êáÖùáÖK ëô êgL¸]ÖK MdLZSÖK àö˛N

(n)àö˛N êîçîZëR ûbLOáë dîìLtá umë ÑZô àá ÑëbÖK PâLZ àá bëçZÖK ÑcN uîZ˛Rë Üsb

QLáëÖtáÖK ÜgLÄRë bìb]SÖK éZë óÖs èôdáÖK ë]â êçZëáÖK bLçomßK QLîÖátÖ êNLZSgßK

QLîÖátN ÜLîÄÖKë <êîçîZëSÖK ûbLOáÖKë dîìLtáÖK ÇÖR umëÖ ÑëbÖK Låc`SR ïSÖK QKdbLOáÖK àö˛N

=dáS¸áÖKë }käáÖK LçÄîOoR àLámÖ bkd

(í)êZL]N àå àáá QKbd˛áÖK àá àådîwë QL†Z®ÖK ñbÖ QKcÖK óÖs bLáSsßK QKdb� uîZ˛R

ÑLZá ï{ <QLNL˛ÖK Láîgßë <èôdáÖÖ [áKdOÖK dî{ëRë LîÖ`Kb QKbd˛áÖKë êîÖëb êìLá] óÖõ

=QKbüLtÖKë QL†Z®ÖK QLtáSZá Ñ`Kb dKdÄÖK uäkë èbLîÄÖK óÖs PìdbSÖK

(Ç)=àç�ëÄ]N QKbd˛áÖKë QL†Z®ÖK êîsëRë QKbd˛áÖKë QL†Z®Ö àL¸âßK ~ëÄ] êìLá] àLám

=dg©K Ñái uáZÖ êìëî]ÖK êîáå©LN zKdSsßK àLámë

(Ñ)àá èbL|SgßK àá <QL†Z®É àåeÉdá bb]R ïR®ÖK òL¸äÖK àîÉáSN <òLmS�ßK P¸] <ÜLîÄÖK

uìdL˛áÖK êîáäR óÖs PìdbSÖKë íëxÖÖK PìdbSÖK ÇÖc ï{ LáN <ïä|ÖKë ïäçáÖK PìdbSÖK [áKdN

ÇÖc ï{ LáN <èôdáÖK bm }ätÖK rKëâô uîáZN êÖkSáÖK bLidßK QLáb`ë nîo`SÖKë èdîxkÖK

ê]âLáÖK QLçZÖKë QLáëÉ]ÖÖ ïxOäìë .êî¸|äÖK QLábkÖKë PìctSÖK LìL]m ÑîåöR èbLsõ [áKdN

QKbd˛áÖK àá àådîwë QL†Z®Ö èbsL¸áÖK ÜìbÄR [áKdN ï{ ï{LÉÖK dbÄÖLN Üç¸R àô ñd`©K

êkL` èdëkN dLOSsßK ò®ìõ uá <Ñ`KbÖK ï{ QKbd˛áÖKë êîÖëbÖK êìLá]ÖK óÖK àZS]ì ïRKëÖÖK

àKbÖOÖK óÖs dLV§ àá àî†Z®ÖK àá èdîOÉÖK bKbs™Ö èbìKeSáÖK QLZLîS]ßK óÖs PRdSì LáÖ

=òPtÖK ÜgLÄR èbLìeë ê]âLáÖK QLçZÖK èbsL� uîgëR óÖK êZL]ÖÖë .êÖOÄS¸áÖK

(Ü)Üç|R uîZ˛Rë àîoëSÖK èbLsõ àKbÖOÖ QL†Z®ÖK LçábÄR ïSÖK êáåL¸áÖLN ÜLtÖK ïsëÖK èbLìe

às ÑbLOSáÖK ÑOÄSÖKë Üç|SÖK uîZ˛Rë <àçRKdb�ë àçRLZLîS]Kë àçN êkL`ÖK àL¸â´K ~ëÄ]

=fLäZ©Kë QL{LÄWÖK àîN ÜLüëÖK ÅîÄ]R óÖs uZ˛R ïSÖK êîáîÖtSÖK [áKdOÖK Åìdo

(à)ëô MLåd¨Ö êZîSâ ö˛äáÖK àÉLáô àá QKbd˛áÖÖ êábÄáÖK êîgLg©K QL¥áb`ÖK Ü¥¥sbë dî{ëR

=}ätÖK QßL]N ÑkSR ñd`ô MLOgô ëô QKdb`áÖLN dLZRßK ëô }ätÖK

-79- 96-27299
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(M)ÑëÖ] bLZìõë ÜåbÖN Ñ`Kb ÑL|o©Kë òL¸äÖK àá àìbd˛áÖÖ êî{LÉÖK èbsL¸áÖKë êìLá]ÖK ÜìbÄR

èbLsõ ëô ÜçRbës óÖs <òLmS�ßK P¸] <ÑátÖKë <éüLÄRK ldxN Üåbd˛SÖ êìdcZÖK MLOg™Ö

=ÜçäîoëR

(Y)êìLá] óÖõ êZL]N àå àáá QKbd˛áÖK àá àådîwë QL†Z®ÖK àLáô êìLá]Ö QKëo` cL`RK

QLtáSZá óÖK àçRbës bäsë àåbd˛R òLäVô êìb¸ZÖK àçSá®gë <LîÖ`Kb QKbd˛áÖKë êîÖëb

ëô QL†Z®ÖK êìLá]Ö êÖLt{ dîNKbR cL`RKë =ÑîåöSÖK èbLsõ [áKdN ÇÖc ï{ LáN <ö˛äáÖK

ÜìbÄRë QLÉLçSâK êìô ï{ ÑáLië eî]Sá dîw ÅîÄ]R òKdZõë <}ätÖK àá QKbd˛áÖK

=êáÉL]áÖK óÖK Lçäs àîÖëù¸áÖK

(b)<àî†Z®Ö êìd¸ÄÖK èbLs´K Übs ûbLOáÖ êÄî�bÖK èLsKdáÖKë ÑáLÉÖK ÜKdS]ßK dLoõ ï{ <ÜLîÄÖK

èbëtÖK ï{ QKbd˛áÖKë QL†Z®ÖK Å] êÖL|É ÑZô àá êìdëdmÖK QKëo`ÖK ê{LÉ cL`RLN

=èbëtÖK btN êìLá]ÖK ï{ àçÄ]ë <êáKdÉë àLáöN êîÖk©K àçäÉLáô óÖõ êîsëoÖK

(å)Üá©K ~LWîáÖ LÄ{ë <òLmS�ßK P¸] ïÖëbÖK àëLtSÖKë ïäoëÖK bîtkÖK óÖs <dîNKbR cL`RK

ï{ àçÄ] ÇÖc ï{ LáN <QKbd˛áÖLN êÖkSáÖK ÑüL¸áÖÖ êáüKb ÑëÖ] bLZìõ êîxN èb]SáÖK

=êîÖk©K àoKëáÖK àKbÖN óÖK êäáØK êìdLîS`ßK èbëtÖK

(ë)ï{ êVLw´K ÑZô àá Lådîwë êîÖLáÖK bdKëáÖK êîÖëbÖK éRLáqäáë ïÖëbÖK uáSZáÖK d{ëì àô êÖL|É

dLOSsßK ï{ c`öR ïSÖK ÑZ©K êÖìëoÖK èbsL¸áÖK rKëâô àá ÇÖc dîwë ûdKëoÖK QßL]

àZS]ì ïRKëÖÖK QKbd˛áÖK àá àådîwë QL†Z®Ö èbb]áÖK QLâLÉá´Kë bdKëáÖKë QLZLîS]ßK

<èbsL¸áÖKë êìLá]ÖK dî{ëR bäs <c`SR àôë =Ñ`KbÖK ï{ QKbd˛áÖKë <êîÖëbÖK êìLá]ÖK óÖK

ï{ èKëL¸áÖK àLám êîxN <èLS|ÖKë èôdáÖK bm eîîáSÖK óÖs òLmÄÖÖ êOgLäáÖK dîNKbSÖK uîáZ

QLáb`ÖKë ÜîÖtSÖKë ñëöáÖKë òLáÖKë òKcxÖK àá ï{LÉÖKë PgLäáÖK dbÄÖK óÖs Ñëk]ÖK

ê]{LÉá QLáb`ë êáëá©K êìLsdë êîNLZâßK ê]kÖK QLáb` ÇÖc ï{ LáN êî]kÖKë êîsLáSZßK

=èdL]ÖK ÅoLäáÖK lKdáô

(e)êîxN ûdKëoÖK QßL] ï{ Lmìô ÇÖcN ÜLîÄÖKë êOgLäáÖK QLxÖÖLN êîáîÖtSÖK bKëáÖK dî{ëR dî¸îR

=àìbd˛áÖKë àî†Z®ÖK ÑL|o©K àîN êgKdbÖK ÑotR àá b]ÖK

(\)QKòKdZßK àá èbL|SgßKë ÑZdÖKë èôdáÖK êÖáLtá ï{ èKëL¸áÖK àLámÖ êîÖëbÖK bsKëÄÖK ÅîOoR

ôbOáÖ êÄî�bÖK èLsKdáÖKë ÜLSÖK ÜKdS]ßK ÇÖc ï{ LáN <òëZÖÖK Å] ^äáë °Z®ÖK eÉdá bb]R ïSÖK

êîäoëÖK êîgLg©K ÜqäÖK Å{KëR ÅîÄ]R Lçäá dëáô êÖáZ Åìdo às êìd¸ÄÖK èbLsßK Übs

ïR®ÖK òL¸äÖÖ QL†Z®ÖK eÉdáN zKdSsßK ï{ dqäÖKë êÖkÖK QKc êîÖëbÖK ÇëÉkÖK uá èdZçÖÖ

ï{ èdëÉcáÖK MLOg™Ö bLçomßK àá ïÄîÄ]ÖK zë`ÖK óÖK eÉdáÖK KcçN àçSOÖLoá bäS¸R

-78- 96-27299

ÇÖc ï{ LáN <àî†Z®ÖK eÉdáN àîÄÖtSáÖK (AH)@HEF ÜLs ÑëÉëRëdNë (AG)@HD@ ÜLs êî�L|RK

ÑëkëÖK àîáöRë <˝äZÖK rëäN ÑkSáÖK bLçomßK ëô ï¸äZÖK }ätÖK Åìdo às bLçomßK

òL¸äÖK uá êîk`i Q®NLÄá òKdZ´ <QL|qëá ÜçäîN àá <LkL` LOìdbR àîNdbá àî|qëá óÖK

=ï¸äZÖK òKbSsßK LçÖîO� àáë êáÖùáÖK ëô êgL¸]ÖK MdLZSÖK àö˛N

(n)àö˛N êîçîZëR ûbLOáë dîìLtá umë ÑZô àá ÑëbÖK PâLZ àá bëçZÖK ÑcN uîZ˛Rë Üsb

QLáëÖtáÖK ÜgLÄRë bìb]SÖK éZë óÖs èôdáÖK ë]â êçZëáÖK bLçomßK QLîÖátÖ êNLZSgßK

QLîÖátN ÜLîÄÖKë <êîçîZëSÖK ûbLOáÖKë dîìLtáÖK ÇÖR umëÖ ÑëbÖK Låc`SR ïSÖK QKdbLOáÖK àö˛N

=dáS¸áÖKë }käáÖK LçÄîOoR àLámÖ bkd

(í)êZL]N àå àáá QKbd˛áÖK àá àådîwë QL†Z®ÖK ñbÖ QKcÖK óÖs bLáSsßK QKdb� uîZ˛R

ÑLZá ï{ <QLNL˛ÖK Láîgßë <èôdáÖÖ [áKdOÖK dî{ëRë LîÖ`Kb QKbd˛áÖKë êîÖëb êìLá] óÖõ

=QKbüLtÖKë QL†Z®ÖK QLtáSZá Ñ`Kb dKdÄÖK uäkë èbLîÄÖK óÖs PìdbSÖK

(Ç)=àç�ëÄ]N QKbd˛áÖKë QL†Z®ÖK êîsëRë QKbd˛áÖKë QL†Z®Ö àL¸âßK ~ëÄ] êìLá] àLám

=dg©K Ñái uáZÖ êìëî]ÖK êîáå©LN zKdSsßK àLámë

(Ñ)àá èbL|SgßK àá <QL†Z®É àåeÉdá bb]R ïR®ÖK òL¸äÖK àîÉáSN <òLmS�ßK P¸] <ÜLîÄÖK

uìdL˛áÖK êîáäR óÖs PìdbSÖKë íëxÖÖK PìdbSÖK ÇÖc ï{ LáN <ïä|ÖKë ïäçáÖK PìdbSÖK [áKdN

ÇÖc ï{ LáN <èôdáÖK bm }ätÖK rKëâô uîáZN êÖkSáÖK bLidßK QLáb`ë nîo`SÖKë èdîxkÖK

ê]âLáÖK QLçZÖKë QLáëÉ]ÖÖ ïxOäìë .êî¸|äÖK QLábkÖKë PìctSÖK LìL]m ÑîåöR èbLsõ [áKdN

QKbd˛áÖK àá àådîwë QL†Z®Ö èbsL¸áÖK ÜìbÄR [áKdN ï{ ï{LÉÖK dbÄÖLN Üç¸R àô ñd`©K

êkL` èdëkN dLOSsßK ò®ìõ uá <Ñ`KbÖK ï{ QKbd˛áÖKë êîÖëbÖK êìLá]ÖK óÖK àZS]ì ïRKëÖÖK

àKbÖOÖK óÖs dLV§ àá àî†Z®ÖK àá èdîOÉÖK bKbs™Ö èbìKeSáÖK QLZLîS]ßK óÖs PRdSì LáÖ

=òPtÖK ÜgLÄR èbLìeë ê]âLáÖK QLçZÖK èbsL� uîgëR óÖK êZL]ÖÖë .êÖOÄS¸áÖK

(Ü)Üç|R uîZ˛Rë àîoëSÖK èbLsõ àKbÖOÖ QL†Z®ÖK LçábÄR ïSÖK êáåL¸áÖLN ÜLtÖK ïsëÖK èbLìe

às ÑbLOSáÖK ÑOÄSÖKë Üç|SÖK uîZ˛Rë <àçRKdb�ë àçRLZLîS]Kë àçN êkL`ÖK àL¸â´K ~ëÄ]

=fLäZ©Kë QL{LÄWÖK àîN ÜLüëÖK ÅîÄ]R óÖs uZ˛R ïSÖK êîáîÖtSÖK [áKdOÖK Åìdo

(à)ëô MLåd¨Ö êZîSâ ö˛äáÖK àÉLáô àá QKbd˛áÖÖ êábÄáÖK êîgLg©K QL¥áb`ÖK Ü¥¥sbë dî{ëR

=}ätÖK QßL]N ÑkSR ñd`ô MLOgô ëô QKdb`áÖLN dLZRßK ëô }ätÖK
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(f)ï{ PìdbSÖKë }îÄWSÖK ÜìbÄSN <òLmS
ßK P¸] <ÜLîÄÖKë èôdáÖÖ àL¸âßK ~ëÄ]N ïsëÖK êîáäR

^Ö¸áÖK rKeäÖK ÅoLäá ï{ àîÖáLtÖK êod˛ÖK ÑLZdë àîìdÉ¸tÖK bKd{™Ö àL¸âßK ~ëÄ] ÑLZá

.QL†Z®ÖK Lçî{ bZëR ïSÖK ÅoLäáÖKë

:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá - @CG

(ô)êìLá] àö˛N àî†Z®ÖK àëù˛Ö èb]SáÖK Üá©K êîmë|áÖ êîçîZëSÖK ûbLOáÖK cî|äRë d˛â

}ätÖKë êî¸|äÖK QLábkÖK LìL]m QßL] ÜîîÄSN êÄÖtSáÖK êîçîZëSÖK ûbLOáÖKë QL†Z®ÖK

[áKdN QLsLo
 uîáZ ï{ QL†Z®ÖK uá ÅîVëÖK àëLtSÖLN <êÖVLáá QLçîZëR ÜìbÄR ëô ÜçSìLsdë

=àî†Z®ÖK

(M)~ëÄ] àá àLád]ÖKë êÖáLtáÖK èòLgõ àá èdgô bKd{öÉ àëdZLçì àìcÖK ÑL|o©Kë òL¸äÖK êìLá]

QL
®tÖK ñds ÜLk|âK êÖL] ï{ ÜçSáL
K bìbáR ï{ dqäÖKë ÜåëÖ|Éì àá PâLZ àá àL¸âßK

.êîäoëÖK QLtìd˛SÖK bëb] àám <êìdg©K

- E - òLå ïZîRKdSgßK zbçÖKdîw ÜîÖL
©Kë QKdátS¸áÖK ï{ èôdáÖK óÖK èbsL¸áÖK ÜìbÄR

ïRKcÖK ÜÉ]ÖLN êtSáSáÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @CH:êîáëÉ]ÖK dîwë êîÖëbÖK êîáëÉ]ÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)ï{ éîÖs jëkäáÖK ë]äÖK óÖs <dîkáÖK dìdÄR ï{ Mët˛ÖK uîáZ Å] ÑLásõ uîZ˛Rë Üsb

ÑLZá ï{ êkL` [áKdN dî{ëR Ñ®` àá ÇÖcë <Läîî{ Ñás [áLâdNë à®sõ Lçäá ÇëÉk

=QKdKdÄÖK cL`RK óÖs PìdbSÖK ÑLZá ï{ë èbLîÄÖK

(M)ÑüLgëë Ü®s´K nüLgë ÜKb`SgLN <òLmS
ßK P¸] <ÜLîÄÖK Åìdo às ÜLtÖK ïsëÖK èbLìe

ï{ èôdáÖK êÖL]Ö Ñm{ô Üç|R bLZì´ êkL`ÖK [áKdOÖKë QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs ÜîÖtSÖK

.ïRKcÖK ÜÉ]ÖLN êtSáSáÖK dîw ÜîÖL
©Kë QKdátS¸áÖK

-80- 96-27299

bLkS�ßKë èôdáÖK - ëKë

- @DIjd|ÖKë LáçtáSZá ï{ êìbLkS�ßK ÑÉLîçÖK óÖõ ÑZdÖKë èôdáÖK Ñëkë QLâLÉáõ ï{ èdîOÉ ~ëd{ ÇLäå

QßLZá às dá©K u�Kë ï{ èôdáÖK PîxR <ÜÖLtÖK òL]âô Üqtá ï{ë .LçîÖs LáçRdoîg êgdLááÖ LáçÖ ê]LSáÖK

êîÖLáÖK QLgLî¸ÖK êwLîk Lçî{ LáN <QßLZáÖK ãcå ï{ Lk�Lâ LçÖîWáR ïRöì ëô <íbLkS�ßK dKdÄÖK uäk

u{b ÜqäR ïSÖK bsKëÄÖKë êîOìdmÖK ÜqäÖK óÖs èë®s <êìbLkS�ßK QLgLî¸ÖK àá Lådîwë êìdLZSÖKë êìbÄäÖKë

àö˛N QLgLî¸ÖK ãcå dLoõ ï{ ÜçRKdKd� àëbb]ì Lá KdîWÉ òL¸äÖKë ÑLZdÖK àá bKd{©K àô óÖõ Kdqâë .dëZ©K

Lçäs ómLÄSì ß ïSÖK ÑLás©Kë dZô Lçäs ómLÄS$ì ïSÖK ÑL¥ás©K à¥îN ÜçS�ë u¥ìeëR ê¥î|îÉ Lçäá dëáô êÖáZ

ÑZdÖKë èôdáÖK Ñëkë óÖs diLOá dVô LçÖ àëÉì êìbLkS�ßK QLgLî¸ÖKë ÑÉLîçÖK ãcçÖ êîÖt|ÖK êîáäSÖK àú{ <dZô

íbd|ÖK àìbîtkÖK óÖs LáçäîN èKëL¸áÖK ñbá ïÖLSÖLNë <êìbLkS�ßK LáçRë� óÖsë êìbLkS�ßK bdKëáÖK óÖõ

.ÑÉÉ uáSZáÖK ï{ë ídg©Kë

- @D@ÑátÖK ~Këgô ï{ dZô Lçäs ómLÄS$ì ïSÖK ÑLás©K ï{ èôdáÖK êÉdL˛á QbKe <ÅoLäáÖK àá dîWÉ ï{ë

èôdáÖK QdáSgK àî] ï{ë .ÜdkäáÖK bÄtÖK Ñ®` êÉdL˛áÖK ãcå QdîxRë <èdîOÉ èbLìe ïágdÖK dîwë ïágdÖK

êîåLäSáÖK QL¸gùáÖK ï{ èbìKeSá èdëkN ÇdL˛R T]Okô Lçâú{ <ÇLág©K büLkáë êsKdeÖK ïÖLZá ï{ ÑátR

ícÖK ïágdÖK dîw rLoÄÖK ï{ êîOÖLw <ÅoLäáÖK ltN ï{ <ÑÉ˛R T]Okôë êogëSáÖKë èdîxkÖKë dxkÖK

êáëL¸áÖK èë� óÖK dLÄS{ßKë êOtkÖK êìbLkS�ßK ÑKë]©K Lçäá <dëáô êÖáZ óÖK dqäÖLNë .dKdáSgLN é�Loâ u¸Sì

l|`äáÖK dZ©K ÑëO� óÖK òL¸äÖK àá bìbtÖK domK <˝äZÖK rëâ óÖs ÜüLÄÖK èKëL¸áÖK Übs às ÜZLäÖK

èôdáÖK TámâK <ñd`ô êî]Lâ àáë .Ñm|áÖK ÑáLtÖK QßL]ÖK àá dîWÉ ï{ ÇÖcÖ à]Okôë ê†î¸ÖK ÑátÖK zëdqë

^Zâë .~ëÄ]ÖK ãcçN TOÖLoë Lç�ëÄ]Ö êîsKë T]Okô Lábäs LådLîS`LN êÖáLtÖK ñëÄÖK óÖK èbìKeSá èdëkN

àô bîN .àçÖás zëdqë àådëZô àî¸]R ï{ë éî{ òLÄRdßKë ÑátÖK àKbîá óÖK Ñë`bÖK ï{ òL¸äÖK ltN

ï{ <LRbôë <ÑátÖK êtîOo LRdîw àîSÖÖK ÑîÉ˛SÖK èbLsõ êîÖátNë êìbLkS�ßK êÖL]ÖLN LxÖLN KdVöR QdVöR èôdáÖK

bìbtÖK Ñ`b <ÇÖc óÖs èë®së .àçäá QKdåLáÖKë QLîäçáÖÖ êO¸äÖLN óS] <}üLqëÖK àKbÄ{ óÖK <QßL]ÖK ltN

êÄÖtSáÖK QLáLáSåßKë èôdáÖK êÉdL˛á Láô .ñd`ô jd{ d{KëR Übs PO¸N ïágdÖK dîw rLoÄÖK òL¸äÖK àá

zKdo©K èbbtSáÖK QL¸gùáÖK ï{ QLgLî¸ÖK umë êîÖás ï{ bîtN b] óÖK èbëÄ|á ÑKeR ®{ ˝äZÖK rëäN

<[áKdOÖK ãcå zKbåô QLáëÉ]ÖK uá àëLtSÖLN umRë ïÖÉîçÖK }îÉSÖK ^äáë lëd�ë [áKdN nëdi bb]R ïSÖK

.ãcå QLgLî¸ÖK umë êîÖás ï{ QLáLáSåßKë êÉdL˛áÖK ãcå YKdbõ ïxOäìë

- @DAèë®s <ïÄ{©K ÑÄäSÖKë êî�dSÖK QLgdLáá ï{ë dëZ©Kë }îqëSÖK ï{ë PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK ï{ eîîáSÖKë

QLîÖëù¸áÖK ÜgLÄR êìL|É Übsë <êîZLSâßK bdKëáÖK óÖõ ÑëkëÖK Übsë <ÑátÖK zëdq êâëdá Übs óÖs

èôdáÖK êÖLás bîÄR ÑKeR ß dëáô ïå <ÑL|o©K êìLsd LçÖîO� àá QLáb` êìL|É Übs uá àKdS�ßLN <êìdg©K

LçSÉdL˛á ÑtZRë LçÖÄäR àá b]Rë jd|ÖK àá ÇÖc dîwë ïäçáÖKë íbLkS�ßK ÑLZáÖK ï{ LçÖ ê]LSáÖK jd|ÖKë

umë ï{ êÉdL˛áÖK àá LçtäáR èôdáÖK ÑLî] }�KëáÖLN êÖkSá QLOÄs ÇLäå àú{ <ÇÖc às ®m{ë .KbçZá Kdáô

ÑLZá ï{ PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK óÖs ÅoLäáÖK ltN ï{ QLîS|ÖKë òL¸äÖK Ñëk] b¥îÄRë <êìbLkS�ßK QLgLî¸ÖK

.êìbLkS�ßK èdKb´K
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(f)ï{ PìdbSÖKë }îÄWSÖK ÜìbÄSN <òLmS
ßK P¸] <ÜLîÄÖKë èôdáÖÖ àL¸âßK ~ëÄ]N ïsëÖK êîáäR

^Ö¸áÖK rKeäÖK ÅoLäá ï{ àîÖáLtÖK êod˛ÖK ÑLZdë àîìdÉ¸tÖK bKd{™Ö àL¸âßK ~ëÄ] ÑLZá

.QL†Z®ÖK Lçî{ bZëR ïSÖK ÅoLäáÖKë

:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá - @CG

(ô)êìLá] àö˛N àî†Z®ÖK àëù˛Ö èb]SáÖK Üá©K êîmë|áÖ êîçîZëSÖK ûbLOáÖK cî|äRë d˛â

}ätÖKë êî¸|äÖK QLábkÖK LìL]m QßL] ÜîîÄSN êÄÖtSáÖK êîçîZëSÖK ûbLOáÖKë QL†Z®ÖK

[áKdN QLsLo
 uîáZ ï{ QL†Z®ÖK uá ÅîVëÖK àëLtSÖLN <êÖVLáá QLçîZëR ÜìbÄR ëô ÜçSìLsdë

=àî†Z®ÖK

(M)~ëÄ] àá àLád]ÖKë êÖáLtáÖK èòLgõ àá èdgô bKd{öÉ àëdZLçì àìcÖK ÑL|o©Kë òL¸äÖK êìLá]

QL
®tÖK ñds ÜLk|âK êÖL] ï{ ÜçSáL
K bìbáR ï{ dqäÖKë ÜåëÖ|Éì àá PâLZ àá àL¸âßK

.êîäoëÖK QLtìd˛SÖK bëb] àám <êìdg©K

- E - òLå ïZîRKdSgßK zbçÖKdîw ÜîÖL
©Kë QKdátS¸áÖK ï{ èôdáÖK óÖK èbsL¸áÖK ÜìbÄR

ïRKcÖK ÜÉ]ÖLN êtSáSáÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @CH:êîáëÉ]ÖK dîwë êîÖëbÖK êîáëÉ]ÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)ï{ éîÖs jëkäáÖK ë]äÖK óÖs <dîkáÖK dìdÄR ï{ Mët˛ÖK uîáZ Å] ÑLásõ uîZ˛Rë Üsb

ÑLZá ï{ êkL` [áKdN dî{ëR Ñ®` àá ÇÖcë <Läîî{ Ñás [áLâdNë à®sõ Lçäá ÇëÉk

=QKdKdÄÖK cL`RK óÖs PìdbSÖK ÑLZá ï{ë èbLîÄÖK

(M)ÑüLgëë Ü®s´K nüLgë ÜKb`SgLN <òLmS
ßK P¸] <ÜLîÄÖK Åìdo às ÜLtÖK ïsëÖK èbLìe

ï{ èôdáÖK êÖL]Ö Ñm{ô Üç|R bLZì´ êkL`ÖK [áKdOÖKë QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs ÜîÖtSÖK

.ïRKcÖK ÜÉ]ÖLN êtSáSáÖK dîw ÜîÖL
©Kë QKdátS¸áÖK

-80- 96-27299

bLkS�ßKë èôdáÖK - ëKë

- @DIjd|ÖKë LáçtáSZá ï{ êìbLkS�ßK ÑÉLîçÖK óÖõ ÑZdÖKë èôdáÖK Ñëkë QLâLÉáõ ï{ èdîOÉ ~ëd{ ÇLäå

QßLZá às dá©K u�Kë ï{ èôdáÖK PîxR <ÜÖLtÖK òL]âô Üqtá ï{ë .LçîÖs LáçRdoîg êgdLááÖ LáçÖ ê]LSáÖK

êîÖLáÖK QLgLî¸ÖK êwLîk Lçî{ LáN <QßLZáÖK ãcå ï{ Lk�Lâ LçÖîWáR ïRöì ëô <íbLkS�ßK dKdÄÖK uäk

u{b ÜqäR ïSÖK bsKëÄÖKë êîOìdmÖK ÜqäÖK óÖs èë®s <êìbLkS�ßK QLgLî¸ÖK àá Lådîwë êìdLZSÖKë êìbÄäÖKë

àö˛N QLgLî¸ÖK ãcå dLoõ ï{ ÜçRKdKd� àëbb]ì Lá KdîWÉ òL¸äÖKë ÑLZdÖK àá bKd{©K àô óÖõ Kdqâë .dëZ©K

Lçäs ómLÄSì ß ïSÖK ÑLás©Kë dZô Lçäs ómLÄS$ì ïSÖK ÑL¥ás©K à¥îN ÜçS�ë u¥ìeëR ê¥î|îÉ Lçäá dëáô êÖáZ

ÑZdÖKë èôdáÖK Ñëkë óÖs diLOá dVô LçÖ àëÉì êìbLkS�ßK QLgLî¸ÖKë ÑÉLîçÖK ãcçÖ êîÖt|ÖK êîáäSÖK àú{ <dZô

íbd|ÖK àìbîtkÖK óÖs LáçäîN èKëL¸áÖK ñbá ïÖLSÖLNë <êìbLkS�ßK LáçRë� óÖsë êìbLkS�ßK bdKëáÖK óÖõ

.ÑÉÉ uáSZáÖK ï{ë ídg©Kë

- @D@ÑátÖK ~Këgô ï{ dZô Lçäs ómLÄS$ì ïSÖK ÑLás©K ï{ èôdáÖK êÉdL˛á QbKe <ÅoLäáÖK àá dîWÉ ï{ë

èôdáÖK QdáSgK àî] ï{ë .ÜdkäáÖK bÄtÖK Ñ®` êÉdL˛áÖK ãcå QdîxRë <èdîOÉ èbLìe ïágdÖK dîwë ïágdÖK

êîåLäSáÖK QL¸gùáÖK ï{ èbìKeSá èdëkN ÇdL˛R T]Okô Lçâú{ <ÇLág©K büLkáë êsKdeÖK ïÖLZá ï{ ÑátR

ícÖK ïágdÖK dîw rLoÄÖK ï{ êîOÖLw <ÅoLäáÖK ltN ï{ <ÑÉ˛R T]Okôë êogëSáÖKë èdîxkÖKë dxkÖK

êáëL¸áÖK èë� óÖK dLÄS{ßKë êOtkÖK êìbLkS�ßK ÑKë]©K Lçäá <dëáô êÖáZ óÖK dqäÖLNë .dKdáSgLN é�Loâ u¸Sì

l|`äáÖK dZ©K ÑëO� óÖK òL¸äÖK àá bìbtÖK domK <˝äZÖK rëâ óÖs ÜüLÄÖK èKëL¸áÖK Übs às ÜZLäÖK

èôdáÖK TámâK <ñd`ô êî]Lâ àáë .Ñm|áÖK ÑáLtÖK QßL]ÖK àá dîWÉ ï{ ÇÖcÖ à]Okôë ê†î¸ÖK ÑátÖK zëdqë

^Zâë .~ëÄ]ÖK ãcçN TOÖLoë Lç�ëÄ]Ö êîsKë T]Okô Lábäs LådLîS`LN êÖáLtÖK ñëÄÖK óÖK èbìKeSá èdëkN

àô bîN .àçÖás zëdqë àådëZô àî¸]R ï{ë éî{ òLÄRdßKë ÑátÖK àKbîá óÖK Ñë`bÖK ï{ òL¸äÖK ltN

ï{ <LRbôë <ÑátÖK êtîOo LRdîw àîSÖÖK ÑîÉ˛SÖK èbLsõ êîÖátNë êìbLkS�ßK êÖL]ÖLN LxÖLN KdVöR QdVöR èôdáÖK

bìbtÖK Ñ`b <ÇÖc óÖs èë®së .àçäá QKdåLáÖKë QLîäçáÖÖ êO¸äÖLN óS] <}üLqëÖK àKbÄ{ óÖK <QßL]ÖK ltN

êÄÖtSáÖK QLáLáSåßKë èôdáÖK êÉdL˛á Láô .ñd`ô jd{ d{KëR Übs PO¸N ïágdÖK dîw rLoÄÖK òL¸äÖK àá

zKdo©K èbbtSáÖK QL¸gùáÖK ï{ QLgLî¸ÖK umë êîÖás ï{ bîtN b] óÖK èbëÄ|á ÑKeR ®{ ˝äZÖK rëäN

<[áKdOÖK ãcå zKbåô QLáëÉ]ÖK uá àëLtSÖLN umRë ïÖÉîçÖK }îÉSÖK ^äáë lëd�ë [áKdN nëdi bb]R ïSÖK

.ãcå QLgLî¸ÖK umë êîÖás ï{ QLáLáSåßKë êÉdL˛áÖK ãcå YKdbõ ïxOäìë

- @DAèë®s <ïÄ{©K ÑÄäSÖKë êî�dSÖK QLgdLáá ï{ë dëZ©Kë }îqëSÖK ï{ë PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK ï{ eîîáSÖKë

QLîÖëù¸áÖK ÜgLÄR êìL|É Übsë <êîZLSâßK bdKëáÖK óÖõ ÑëkëÖK Übsë <ÑátÖK zëdq êâëdá Übs óÖs

èôdáÖK êÖLás bîÄR ÑKeR ß dëáô ïå <ÑL|o©K êìLsd LçÖîO� àá QLáb` êìL|É Übs uá àKdS�ßLN <êìdg©K

LçSÉdL˛á ÑtZRë LçÖÄäR àá b]Rë jd|ÖK àá ÇÖc dîwë ïäçáÖKë íbLkS�ßK ÑLZáÖK ï{ LçÖ ê]LSáÖK jd|ÖKë

umë ï{ êÉdL˛áÖK àá LçtäáR èôdáÖK ÑLî] }�KëáÖLN êÖkSá QLOÄs ÇLäå àú{ <ÇÖc às ®m{ë .KbçZá Kdáô

ÑLZá ï{ PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK óÖs ÅoLäáÖK ltN ï{ QLîS|ÖKë òL¸äÖK Ñëk] b¥îÄRë <êìbLkS�ßK QLgLî¸ÖK

.êìbLkS�ßK èdKb´K
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- @DBÑÉ ï{ èbìKeSá èdëkN ÑátR ïåë <rL|RdßK ï{ èc`§ êÖáLtÖK ñëÄÖK ï{ èôdáÖK êk] T]dN Láë

dZô Lçäs ómLÄS$ì ß ïSÖK ÑLás©K às LçSîÖëù¸á àô àá ÜwdÖK óÖs <êî˛îtáÖK èdg©K YdL` LOìdÄR àLÉá

dg™Ö èbìKeSá èdëkN Lìdëdm èôdáÖK Ñ`b ^Okôë .ÇÖc ÑNLÄá }`R ÜÖ uáSZáÖKë êî˛îtáÖK èdg©K ï{

êo˛â©K àá Lådîwë êîüL¸äÖK uìdL˛áÖK êo˛âô ï{ ëáâ Ub] <ÅoLäáÖK ltN ï{ë .LçsKëâô uîáZN êî˛îtáÖK

êîOÖLw èôdáÖK ÑÉ˛R <èdîWÉ àKbÖN ï{ë .ïágdÖK dîw rLoÄÖK ï{ Láîg ß <QKcÖK óÖs bLáSsßK óÖs êáüLÄÖK

<àÉLáô èbs ï{ T¢ëÖK ltOÖ ÑátÖKë <êîmdtÖKë <êS¢ùáÖK ÑLás©K ÑWá <êîáLqäÖK dîw ÑLás©K ï{ àîÖáLtÖK

.êîÖeäáÖKë êìb¢LtSÖK ÑLás©Kë

- @DCï{ êîÖLáÖK àçR®ìë]SN <ÑeLäáÖK ï{ Q®áLtÖK àçî{ àáN <QKdZLçáÖK òL¸äÖK àá Q®áLtÖK ÜåL¸Rë

dîw .ÑátÖK èë¢ ï{ êÉdL˛áÖK Ñ®` àá ÑOÄS¸áÖK bÖOÖK bLkS¢K ï{ Lmìô àáåL¸ìë <ÑgdáÖK bÖOÖK bLkS¢K

ÑLátÖLN êâdLÄáÖLN êÖLoOÖK àá óÖsô QLìëS¸á <êÖOÄS¸áÖK àKbÖOÖK àá dîWÉ ï{ <àçZKëì QKdZLçáÖK òL¸äÖK àô

.òKëg b] óÖs dëÉcÖK àá àìdZLçáÖK ÑLátÖLNë àìdZLçáÖK dîw

- @DDLOÖLw LçRLáLáSåKë èôdáÖK QLáåL¸á àô ãLätá àî¸äZÖK àîN ê¢®tÖK ÑîÖ]SÖ zLÉ ÜLáSåK éîZëR Übsë

bLkS¢ßK ï{ë <ÑátÖK ~Këgôë <êîÖLáÖK QL¸gùáÖKë ~Këg©K ÑWá êìbLkS¢ßK ÑÉLîçÖK ï{ êÖáçá ÑqR Lá

Ñ`Kbë <ïsLáSZßK àLámÖK Üqâë ïOìdmÖK ÜLqäÖKë <êîsLáSZßKë êìbLkS¢ßK ÑÉLîçÖK ï{ë <ídqâ jk`SÉ

éZëô ï{ ÜLçg´K ï{ [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK àá bìbtÖK dáS¸ì ÇÖcÖ êZîSâ LáNdë .êî˛îtáÖK dg©K ï{ë êÖüLtÖK

êÄÖtSáÖK QKdëqäáÖK ÑáLÉR ï{ ÜbÄR Lçî{ ed]ô ïSÖK QßL]ÖK Láô .ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖK Übs

.Lmìô QLgLî¸ÖKë [áKdOÖK êîÖLt{ ï{ èbLìe Qbçi bÄ{ <àî¸äZÖLN

- @DEdKdáSgK ñbô bÄ{ <êìbLkS¢ßK ÑÉLîçÖK ï{ LábÄR ÅÄ] òL¸äÖK àá KdîOÉ Kbbs àô àá ÜwdÖLNë

ÅîÄ]R óÖs àçRdb¢ ê¢Lsõ óÖõ <êî{Lmõ eZKë] àçZKëì àá Láîg ßë <àçäá êîOÖLxÖÖ êO¸äÖLN <QLOÄtÖK

êsëäSá êsëáZá ï{ èôdáÖK n˛äRë .àçîÖLtáë àç¸|â© êáKbS¸á ~ed bdKëá ê]LRõ êÖL|Éë <íbLkS¢K Ñ®ÄSgK

êsKdeÖKë dZô òLÄÖ ÑátÖK àîN \ëKdSR ïåë QßL]ÖK àá dîWÉ ï{ LçäîN uáZÖLN ÜëÄR êìbLkS¢ßK QßLZáÖK àá

Ñë]R ïSÖK êî{dtÖKë êîâëâLÄÖK eZKë]ÖK àô óÖs .ïágdÖK dîw rLoÄÖK ï{ ÑátÖKë <ÇLág©K bîkë êî{L|ÉÖK

ÑüLgë àá Lådîwë LîZëÖëäÉSÖKë QLâLáSüßKë ÑLáÖK fôdë êîtîOoÖK bdKëáÖK óÖs Ñëk]ÖK ëô ld©K êîÉÖá àëb

ï{ Üç¸R èôdáÖKë .LìbLkS¢K èôdáÖK ÜbÄR ê¢Lsõ ï{ ÜåL¸ì ÇÖc ÑÉ <dëZ©K ï{ ~dKë|ÖK óÖs èë®s <YLSâßK

àá èôdáÖL{ .dZô àëbN ÑátÖK àá dîOÉ db¢ Ñ®` àá Lmìô Láâõë P¸]{ dZöN ÑátÖK Ñ®` àá ˝îÖ êîáäSÖK

êî˛îtáÖK èdg©K ñëS¸á óÖs Ç®çSg®Öë ~ë¸ÖÖ èbtáÖK QLáb`ÖKë uÖ¸ÖK YLSâK QLîÖás ï{ ÇdL˛R <êî]Lâ

ÜLqâ ï{ Ydbäá dZô éäs ómLÄSì ß ícÖK ÑátÖK Kcåë .êìdg©K uìdL˛áÖK ëô êìcw©K YLSâK ëô <êsKdeÖK ï{ë

àLî]©K àá dîWÉ ï{ éäÉÖë <ÑátÖK QKòLk]ß êîÖëbÖK dîìLtáÖK ï{ ïÖLSÖLNë êîáëÄÖK QLNL¸]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K

êî]Lâ àáë .êsKdeÖLN LÄÖtSá éäá àLÉ Lá Láîgßë - ï{LÉÖK dbÄÖLN ÑZ¸ì ßë êîÄîÄ]ÖK éSáî¢ àá Ñ¢öN dbÄì

êìLsd ÑWá <ïÖ]áÖK uáSZáÖK ï{ë ÑeäáÖK ï{ dZô àëbN ÑátÖK àá dOÉ©K n¸ÄÖK íbùR èôdáÖK ÑKeR ß <ñd`ô

àîáëd]áÖKë òL|tmÖÖ êîsëoÖK èbsL¸áÖK ÜìbÄRë ê†îOÖK êìLá]ë <èdg™Ö ÜLtoÖK bKbsõë àîä¸áÖKë ÑL|o©K

ï{ êáî¢ éÖ óotR ßë éSîáÉ Xî] àá ÑátÖK Kcå fLÄì ß àLî]©K àá dîWÉ ï{ë .QLsëáZáë bKd{ô àá
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àú{ ïÖLSÖLNë <bîtN b] óÖK êîÄîÄ]ÖK éSáî� àá Ñ�öN dbÄì êîáäSÖK ï{ èôdáÖK ÜLçgõë .êîáëÄÖK QLNL¸]ÖK

Kdëçq dZô éäs ómLÄSì ß ícÖK ÑátÖK Kcå dëçq àöi àáë .bëb]á êîsLáSZßK êî]LäÖK àá éN zKdSsßK

.Ñm{ô ë]â óÖs QLîÖëù¸áÖK ÜgLÄR ï{ Lmìô Üç¸ì àô étìeëRë ãKbáë ésëâ Xî] àá ®áLÉ

- @DFltN Lmìô bZëR éâú{ <èôdáÖÖ èbìbZÖK ÑátÖK jd{ ltN ê†îçR óÖK Qbô bLkS�ßK êáÖës àô Üwdë

LáN <êáÖëtÖK íbùR àô àÉáì éRKc T�ëÖK ï{ë .ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸á®ÖK ÅîátR ï{ Üç¸R ïSÖK }�KëáÖK

zëdqÖÖ }îÉSÖK ÑZô àá u{bR èôdáÖK êÖLás êÖL] ï{ nëxm bLZìõ óÖK <íbLkS�ßK ÑáLÉSÖK ÇÖc ï{

dV© ÑîÖ]SÖK àá bìeá òKdZõ óÖK êZL] êáW{ .èdLZSÖK nLáâô dîxR uá ÑátÖÖ èbìbZ dbLká bLZì´ë èbìbZÖK

.íbLkS�ßK èôdáÖK eÉdá óÖs êáÖëtÖK

- @DG<ÑátÖK ï{ êìLá]ÖK dîìLtá êÖ�ë <dëZ©K lL|`âK ÑWá dåLqá èbs ï{ QLåLZRßK ãcå b¸ZSRë

lL|`âK ï{ë <èôdáÖÖ <àîSî|îqëÖK êá®¸ÖKë ê]kÖÖ êO¸äÖLN Láîg ß <ÑátÖK zëdq èòKbdë <êîÖÉ LçáKbtâK ëô

dîwë ïágdÖK àîsLoÄÖK ï{ ïsLáSZßK àLámÖKë <ï|îqëÖK dKdÄSgßK d{KëR Übsë <êîÖátÖK èdLçáÖK QLìëS¸á

dLxk ÑKeR ßë .QLsLoÄÖKë àKbÖOÖK àá dîWÉ ï{ êîáLäSáë èdîo` êÖÉ˛á èôdáÖK êÖLoN T]Okô b�ë .ïágdÖK

ïSÖK êìLá]ÖLN LtSáR Ñ�©K ê|üLoÖK QKdZLçáÖK Q®áLtÖKë ï|ìdÖKë ïágdÖK dîw àîsLoÄÖK ï{ Q®áLtÖK

ÑL|oô Lçî{ bZëì ß ïSÖK êî˛îtáÖK dg©K QLNd êkL` <òL¸äÖÖ \LSR ßë .èdZçÖKë ÑátÖK àîâKë� LçxO¸R

ÑLZdÖK êÉdL˛á êìL|É Übsë ÑátÖK zëdq êâëdá Übs Lçäá <èbìbs MLOg© èbëb]á Ñás jd{ ßõ <dLxk

.êìdg©K QLîÖëù¸áÖK ï{ uáSZáÖKë

- @DHQKdLçá ÑÉ˛R àô àÉáì <êìdcZ êîsLáSZKë êìbLkS�Kë êîgLîg Qßë]R bç˛R ïSÖK àKbÖOÖK ï{ë

ïxOäì ÜV àáë .LåbÖOÖ êìbLkS�ßK èLî]ÖK ï{ Lî¸îüd LáLçgõ <Ñm{ô ë]â óÖs Táb`SgK Lá Kcõ <èôdáÖK

.LçRLâLÉáõ ÅîÄ]R êÖkKëáë <Lçásbë LçRLáLçgõ êîáäR êÖkKëá

- @EIêáb`ÖK }üLqëë êáLtÖK QLáb`ÖLN TáÖô ïSÖK QLmL|`âßKë jL`ÖK rLoÄÖK ï{ ÑátÖK jd{ êÖ�ë

êìLsdÉ <dZô ®N ï{Lmõ ÑátN èôdáÖK ÜëÄR àKbÖOÖK ltN ï|{ .èôdáÖK óÖs PgLäSá dîw ÑÉ˛N dVùR êáLtÖK

Láîg ßë êî˛îtáÖK èdg©K Ñ`b bÄ{ às lìëtSÖK zbçS¸R ÑLásöN ÜëÄR ëô <à¸ÖK dLOÉë ómdáÖKë ÑL|o©K

LáLáSåK ÑátÖK jd{ ÅÖ` QLîZîRKdSgK ÑëR ÜÖ <QßL]ÖK àá dîWÉ ï{ë .êáLtÖK QLáb`ÖK d{KëSR ß Lábäs

òL¸äÖK Ñëkë êîâLÉáõ êìL|ÉÖK éî{ LáN eetR ÜÖ LáÉ <òL¸äÖÖ Lçî{ êOÖxÖK àëÉR ïSÖK QLsLoÄÖKë }üLqëÖÖ Lî{LÉ

.êìbîÖÄR èdëkN dëÉcÖK LçÖS]ì ïSÖK QLsLoÄÖKë }üLqëÖK óÖK

- @E@àî] ï{ë .àç]áLoá ÅîÄ]R àëb Ñë]R QLOÄs àçäá dîWÉÖK ldStS{ dZöN àÖátì ïü®ÖK òL¸äÖK Láô

àëb Ñë]R êìeîîáR QLåLZRK èbLs bë¸R <êìdKbßK QLìëS¸áÖK óâbô ï{ àÖátì ïR®ÖK òL¸äÖK bbs bìKeSì

ÜìbÄR àá LçtäáRë <êÖáLtÖK èôdáÖK êáKdÉÖ êâLåK ï¸äZÖK hd]SÖK QLîÖás ÑWáR <ÇÖcÉ .óÖsô PRd óÖK àçî�dR

LáN <ê�KbkÖKë èdg©K \ëd Låbë¸R ïSÖK ÑátÖK ê†îN óÖK dLÄS{ßK às ÜZäìë .LçRKdb� uá PgLäSR QLáLçgK
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- @DBÑÉ ï{ èbìKeSá èdëkN ÑátR ïåë <rL|RdßK ï{ èc`§ êÖáLtÖK ñëÄÖK ï{ èôdáÖK êk] T]dN Láë

dZô Lçäs ómLÄS$ì ß ïSÖK ÑLás©K às LçSîÖëù¸á àô àá ÜwdÖK óÖs <êî˛îtáÖK èdg©K YdL` LOìdÄR àLÉá

dg™Ö èbìKeSá èdëkN Lìdëdm èôdáÖK Ñ`b ^Okôë .ÇÖc ÑNLÄá }`R ÜÖ uáSZáÖKë êî˛îtáÖK èdg©K ï{

êo˛â©K àá Lådîwë êîüL¸äÖK uìdL˛áÖK êo˛âô ï{ ëáâ Ub] <ÅoLäáÖK ltN ï{ë .LçsKëâô uîáZN êî˛îtáÖK

êîOÖLw èôdáÖK ÑÉ˛R <èdîWÉ àKbÖN ï{ë .ïágdÖK dîw rLoÄÖK ï{ Láîg ß <QKcÖK óÖs bLáSsßK óÖs êáüLÄÖK

<àÉLáô èbs ï{ T¢ëÖK ltOÖ ÑátÖKë <êîmdtÖKë <êS¢ùáÖK ÑLás©K ÑWá <êîáLqäÖK dîw ÑLás©K ï{ àîÖáLtÖK

.êîÖeäáÖKë êìb¢LtSÖK ÑLás©Kë

- @DCï{ êîÖLáÖK àçR®ìë]SN <ÑeLäáÖK ï{ Q®áLtÖK àçî{ àáN <QKdZLçáÖK òL¸äÖK àá Q®áLtÖK ÜåL¸Rë

dîw .ÑátÖK èë¢ ï{ êÉdL˛áÖK Ñ®` àá ÑOÄS¸áÖK bÖOÖK bLkS¢K ï{ Lmìô àáåL¸ìë <ÑgdáÖK bÖOÖK bLkS¢K

ÑLátÖLN êâdLÄáÖLN êÖLoOÖK àá óÖsô QLìëS¸á <êÖOÄS¸áÖK àKbÖOÖK àá dîWÉ ï{ <àçZKëì QKdZLçáÖK òL¸äÖK àô

.òKëg b] óÖs dëÉcÖK àá àìdZLçáÖK ÑLátÖLNë àìdZLçáÖK dîw

- @DDLOÖLw LçRLáLáSåKë èôdáÖK QLáåL¸á àô ãLätá àî¸äZÖK àîN ê¢®tÖK ÑîÖ]SÖ zLÉ ÜLáSåK éîZëR Übsë

bLkS¢ßK ï{ë <ÑátÖK ~Këgôë <êîÖLáÖK QL¸gùáÖKë ~Këg©K ÑWá êìbLkS¢ßK ÑÉLîçÖK ï{ êÖáçá ÑqR Lá

Ñ`Kbë <ïsLáSZßK àLámÖK Üqâë ïOìdmÖK ÜLqäÖKë <êîsLáSZßKë êìbLkS¢ßK ÑÉLîçÖK ï{ë <ídqâ jk`SÉ

éZëô ï{ ÜLçg´K ï{ [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK àá bìbtÖK dáS¸ì ÇÖcÖ êZîSâ LáNdë .êî˛îtáÖK dg©K ï{ë êÖüLtÖK

êÄÖtSáÖK QKdëqäáÖK ÑáLÉR ï{ ÜbÄR Lçî{ ed]ô ïSÖK QßL]ÖK Láô .ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖK Übs

.Lmìô QLgLî¸ÖKë [áKdOÖK êîÖLt{ ï{ èbLìe Qbçi bÄ{ <àî¸äZÖLN

- @DEdKdáSgK ñbô bÄ{ <êìbLkS¢ßK ÑÉLîçÖK ï{ LábÄR ÅÄ] òL¸äÖK àá KdîOÉ Kbbs àô àá ÜwdÖLNë

ÅîÄ]R óÖs àçRdb¢ ê¢Lsõ óÖõ <êî{Lmõ eZKë] àçZKëì àá Láîg ßë <àçäá êîOÖLxÖÖ êO¸äÖLN <QLOÄtÖK

êsëäSá êsëáZá ï{ èôdáÖK n˛äRë .àçîÖLtáë àç¸|â© êáKbS¸á ~ed bdKëá ê]LRõ êÖL|Éë <íbLkS¢K Ñ®ÄSgK

êsKdeÖKë dZô òLÄÖ ÑátÖK àîN \ëKdSR ïåë QßL]ÖK àá dîWÉ ï{ LçäîN uáZÖLN ÜëÄR êìbLkS¢ßK QßLZáÖK àá

Ñë]R ïSÖK êî{dtÖKë êîâëâLÄÖK eZKë]ÖK àô óÖs .ïágdÖK dîw rLoÄÖK ï{ ÑátÖKë <ÇLág©K bîkë êî{L|ÉÖK

ÑüLgë àá Lådîwë LîZëÖëäÉSÖKë QLâLáSüßKë ÑLáÖK fôdë êîtîOoÖK bdKëáÖK óÖs Ñëk]ÖK ëô ld©K êîÉÖá àëb

ï{ Üç¸R èôdáÖKë .LìbLkS¢K èôdáÖK ÜbÄR ê¢Lsõ ï{ ÜåL¸ì ÇÖc ÑÉ <dëZ©K ï{ ~dKë|ÖK óÖs èë®s <YLSâßK

àá èôdáÖL{ .dZô àëbN ÑátÖK àá dîOÉ db¢ Ñ®` àá Lmìô Láâõë P¸]{ dZöN ÑátÖK Ñ®` àá ˝îÖ êîáäSÖK

êî˛îtáÖK èdg©K ñëS¸á óÖs Ç®çSg®Öë ~ë¸ÖÖ èbtáÖK QLáb`ÖKë uÖ¸ÖK YLSâK QLîÖás ï{ ÇdL˛R <êî]Lâ

ÜLqâ ï{ Ydbäá dZô éäs ómLÄSì ß ícÖK ÑátÖK Kcåë .êìdg©K uìdL˛áÖK ëô êìcw©K YLSâK ëô <êsKdeÖK ï{ë

àLî]©K àá dîWÉ ï{ éäÉÖë <ÑátÖK QKòLk]ß êîÖëbÖK dîìLtáÖK ï{ ïÖLSÖLNë êîáëÄÖK QLNL¸]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K

êî]Lâ àáë .êsKdeÖLN LÄÖtSá éäá àLÉ Lá Láîgßë - ï{LÉÖK dbÄÖLN ÑZ¸ì ßë êîÄîÄ]ÖK éSáî¢ àá Ñ¢öN dbÄì

êìLsd ÑWá <ïÖ]áÖK uáSZáÖK ï{ë ÑeäáÖK ï{ dZô àëbN ÑátÖK àá dOÉ©K n¸ÄÖK íbùR èôdáÖK ÑKeR ß <ñd`ô

àîáëd]áÖKë òL|tmÖÖ êîsëoÖK èbsL¸áÖK ÜìbÄRë ê†îOÖK êìLá]ë <èdg™Ö ÜLtoÖK bKbsõë àîä¸áÖKë ÑL|o©K

ï{ êáî¢ éÖ óotR ßë éSîáÉ Xî] àá ÑátÖK Kcå fLÄì ß àLî]©K àá dîWÉ ï{ë .QLsëáZáë bKd{ô àá

-82- 96-27299

àú{ ïÖLSÖLNë <bîtN b] óÖK êîÄîÄ]ÖK éSáî� àá Ñ�öN dbÄì êîáäSÖK ï{ èôdáÖK ÜLçgõë .êîáëÄÖK QLNL¸]ÖK

Kdëçq dZô éäs ómLÄSì ß ícÖK ÑátÖK Kcå dëçq àöi àáë .bëb]á êîsLáSZßK êî]LäÖK àá éN zKdSsßK

.Ñm{ô ë]â óÖs QLîÖëù¸áÖK ÜgLÄR ï{ Lmìô Üç¸ì àô étìeëRë ãKbáë ésëâ Xî] àá ®áLÉ

- @DFltN Lmìô bZëR éâú{ <èôdáÖÖ èbìbZÖK ÑátÖK jd{ ltN ê†îçR óÖK Qbô bLkS�ßK êáÖës àô Üwdë

LáN <êáÖëtÖK íbùR àô àÉáì éRKc T�ëÖK ï{ë .ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸á®ÖK ÅîátR ï{ Üç¸R ïSÖK }�KëáÖK

zëdqÖÖ }îÉSÖK ÑZô àá u{bR èôdáÖK êÖLás êÖL] ï{ nëxm bLZìõ óÖK <íbLkS�ßK ÑáLÉSÖK ÇÖc ï{

dV© ÑîÖ]SÖK àá bìeá òKdZõ óÖK êZL] êáW{ .èdLZSÖK nLáâô dîxR uá ÑátÖÖ èbìbZ dbLká bLZì´ë èbìbZÖK

.íbLkS�ßK èôdáÖK eÉdá óÖs êáÖëtÖK

- @DG<ÑátÖK ï{ êìLá]ÖK dîìLtá êÖ�ë <dëZ©K lL|`âK ÑWá dåLqá èbs ï{ QLåLZRßK ãcå b¸ZSRë

lL|`âK ï{ë <èôdáÖÖ <àîSî|îqëÖK êá®¸ÖKë ê]kÖÖ êO¸äÖLN Láîg ß <ÑátÖK zëdq èòKbdë <êîÖÉ LçáKbtâK ëô

dîwë ïágdÖK àîsLoÄÖK ï{ ïsLáSZßK àLámÖKë <ï|îqëÖK dKdÄSgßK d{KëR Übsë <êîÖátÖK èdLçáÖK QLìëS¸á

dLxk ÑKeR ßë .QLsLoÄÖKë àKbÖOÖK àá dîWÉ ï{ êîáLäSáë èdîo` êÖÉ˛á èôdáÖK êÖLoN T]Okô b�ë .ïágdÖK

ïSÖK êìLá]ÖLN LtSáR Ñ�©K ê|üLoÖK QKdZLçáÖK Q®áLtÖKë ï|ìdÖKë ïágdÖK dîw àîsLoÄÖK ï{ Q®áLtÖK

ÑL|oô Lçî{ bZëì ß ïSÖK êî˛îtáÖK dg©K QLNd êkL` <òL¸äÖÖ \LSR ßë .èdZçÖKë ÑátÖK àîâKë� LçxO¸R

ÑLZdÖK êÉdL˛á êìL|É Übsë ÑátÖK zëdq êâëdá Übs Lçäá <èbìbs MLOg© èbëb]á Ñás jd{ ßõ <dLxk

.êìdg©K QLîÖëù¸áÖK ï{ uáSZáÖKë

- @DHQKdLçá ÑÉ˛R àô àÉáì <êìdcZ êîsLáSZKë êìbLkS�Kë êîgLîg Qßë]R bç˛R ïSÖK àKbÖOÖK ï{ë

ïxOäì ÜV àáë .LåbÖOÖ êìbLkS�ßK èLî]ÖK ï{ Lî¸îüd LáLçgõ <Ñm{ô ë]â óÖs Táb`SgK Lá Kcõ <èôdáÖK

.LçRLâLÉáõ ÅîÄ]R êÖkKëáë <Lçásbë LçRLáLçgõ êîáäR êÖkKëá

- @EIêáb`ÖK }üLqëë êáLtÖK QLáb`ÖLN TáÖô ïSÖK QLmL|`âßKë jL`ÖK rLoÄÖK ï{ ÑátÖK jd{ êÖ�ë

êìLsdÉ <dZô ®N ï{Lmõ ÑátN èôdáÖK ÜëÄR àKbÖOÖK ltN ï|{ .èôdáÖK óÖs PgLäSá dîw ÑÉ˛N dVùR êáLtÖK

Láîg ßë êî˛îtáÖK èdg©K Ñ`b bÄ{ às lìëtSÖK zbçS¸R ÑLásöN ÜëÄR ëô <à¸ÖK dLOÉë ómdáÖKë ÑL|o©K

LáLáSåK ÑátÖK jd{ ÅÖ` QLîZîRKdSgK ÑëR ÜÖ <QßL]ÖK àá dîWÉ ï{ë .êáLtÖK QLáb`ÖK d{KëSR ß Lábäs

òL¸äÖK Ñëkë êîâLÉáõ êìL|ÉÖK éî{ LáN eetR ÜÖ LáÉ <òL¸äÖÖ Lçî{ êOÖxÖK àëÉR ïSÖK QLsLoÄÖKë }üLqëÖÖ Lî{LÉ

.êìbîÖÄR èdëkN dëÉcÖK LçÖS]ì ïSÖK QLsLoÄÖKë }üLqëÖK óÖK

- @E@àî] ï{ë .àç]áLoá ÅîÄ]R àëb Ñë]R QLOÄs àçäá dîWÉÖK ldStS{ dZöN àÖátì ïü®ÖK òL¸äÖK Láô

àëb Ñë]R êìeîîáR QLåLZRK èbLs bë¸R <êìdKbßK QLìëS¸áÖK óâbô ï{ àÖátì ïR®ÖK òL¸äÖK bbs bìKeSì

ÜìbÄR àá LçtäáRë <êÖáLtÖK èôdáÖK êáKdÉÖ êâLåK ï¸äZÖK hd]SÖK QLîÖás ÑWáR <ÇÖcÉ .óÖsô PRd óÖK àçî�dR

LáN <ê�KbkÖKë èdg©K \ëd Låbë¸R ïSÖK ÑátÖK ê†îN óÖK dLÄS{ßK às ÜZäìë .LçRKdb� uá PgLäSR QLáLçgK

-83- 96-27299
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àá dîWÉ eZs <êâdáÖK ÑátÖK QLsLg ëô Ñ|oÖK êìLsdÖ èdë¸îáÖKë êOgLäáÖK QLáb`ÖK bëZë Übs ÇÖc ï{

.êÖáLÉÖK àçS LoN ÑátÖK às òL¸äÖK

- @EA^mKëÖK èôdáÖK PîxR c`ùì <êîäoëÖK QLÉd˛ÖKë êîäoëÖK dOs QLÉd˛ÖK éî{ LáN <jL`ÖK rLoÄÖK ï{ë

QLgdLááë QLgLîg ï{ ÑkL]ÖK eîîáSÖK óÖs êÖßb éâô óÖs èbLs QLgLî¸ÖK vëkë èdKbßK QLìëS¸á às

àá dîWÉN èôdáÖÖ ê]LSáÖK êî|îqëÖK jd|ÖK êìbëb]áë êîRKëáÖK dîw ÑátÖK ê†îN Tt{b b ë .êî dSÖKë àîîtSÖK

èdìbáë êÉÖLá T]Okôë Lç¸|â ML¸]Ö ÑátR èbìKeSá êZdbN èôdáÖK T]Okôë .ÑüKbN às X]OÖK óÖK òL¸äÖK

ïágdÖK dîw rLoÄÖK ï{ ÑkL]ÖK ugëSÖK àô LáÉ .ÜZ]ÖK êogëSá ëô èdîxk ëô dxkÖK êxÖLN QLsëd˛áÖ

ï{ èôdáÖK óÖK uZdì êÖÄS¸áÖK QLÉd˛ÖKë LçNL]kô ML¸]Ö dKbR ïSÖK QLÉd˛ÖK ï{ àKbÖOÖK àá dîWÉ ï{

QßLZá ï{ LçRKdbLOáë êìbîÖÄSÖKë ïRKcÖK ÜsbÖK óÖs êáüLÄÖKë êîâëLtSÖK LçSgdLáá TÖWá ïSÖK éäá dîOÉ PâLZ

àLáSüßKë ÑLáÖK fôd óÖK ÑëkëÖÖ ÑîOg èôdáÖÖ óä¸Sì Lábäsë .Lìëî] LìbLkS K Kdbká èdLZSÖKë YLSâßK

YLSâßK bìeR àô LçäÉáì <éÖÉ ÇÖc óÖs èdoî¸ÖK LçÖ \LSRë <PìdbSÖKë LîZëÖëäÉSÖK óÖKë <dbLkáÖK àá ãdîwë

.êáKbS¸áÖK êîáäSÖK ÅîÄ]R ÑîOg ï{ Ñ`bÖKë Åìë¸SÖKë

- @EBbN ß <Ltá àKbZKëSì èKëL¸áÖK Übs éZëô dKdáSgK uá fëáÖá ÜbÄR ÅîÄ]R àô àLO¸]ÖK ï¥{ Kc`ôë

dîkOSÖKë Lçî{ àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖLN ÅÖtSáÖK dëqäáÖK YLábK ÑZô àá ÑátÖK QLgLîg ï{ dqäÖK èbLsõ àá

às êáZLâ àëÉR àî¸äZÖK êÖö¸áN ÑkSR êîOÖg QLgLÉtâK í© íbkSÖKë <ugë©K jd|ÖK ~LoäN LçÖ®` àá

QLáåL¸á àá éâLábÄì Láî{ ÑZdÖKë èôdáÖK àîN êÖáLÉÖK èKëL¸áÖÖ LÄîÄ]Rë .}qëSÖKë ÑátÖÖ êäåKdÖK nLáâ©K

òL¸äÖK ÑátÖ uáSZáÖK ï{ °{LÉSáÖK dîVöSÖLN ÜîÖ¸SÖK ÑZô àá êo˛â bëçZ ÑcOR àô bN ß <LáçRKbLkS K óÖK

.dîVöSÖK ÇÖc dìbÄRë Üçáî ë Üç{dLtáë ÜçRKdO`ë ÑLZdÖKë

- @ECèôdáÖÖ êìbLkS ßK QLâLÉá´K êÖö¸áÖ <êÖsL|ÖK QLçZÖK àá Lådîwë <QLáëÉ]ÖK íbkR ~Lîg ï{ë

dëqäáÖK MLtîSgß ê]mKëë êÖLt{ êgLîg bëZë eìetR ÑZô àá ÑátÖK LçîÖs àîtSì <íbLkS ßK LçÖ®ÄSgKë

LådLV§ ÑîÖ]R QKdKdÄÖK cL`RK ÑO  ídZì Xî]N <LçZáKdNë LçRLgLîg uîáZ ï{ ˝äZÖK rëâ ïsKdì ícÖK

.ÑZdÖKë èôdáÖK àá ÑÉ óÖs

- @ - ëKë ïZîRKdSgßK zbçÖKLáN íbLkS ßK LçÖ®ÄSgKë êìbLkS ßK èôdáÖK ~ëÄ] eìetR

ÜKb¥¥`SgßK zëdqë ê¥ÖLátÖK jd{ óÖs LçÖëk] ÇÖc ï{

êìbLkS ßK bdKëáÖK óÖs èdoî¸ÖKë êáü®áÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- @ED:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)ÑátÖK às ëL¸Sá dZô óÖs Ñëk]ÖK ï{ ÑZdÖKë èôdáÖK ~ëÄ] Ñ|ÉR QLtìd˛R cî|äRë àg

=êìëL¸SáÖK êáîÄÖK íc ÑátÖK ëô íëL¸SáÖK

-84- 96-27299

(M)ï{ë <ÑátÖK ~ëg ï{ ˝äZÖK fLgô óÖs ÜüLÄÖK eîîáSÖK ê]{LÉáÖ àîâKë� cî|äRë bLáSsK

ò®ìõ uá =ÑátÖK zëdq ï{ë <ïsLáSZßK àLámÖKë ÑátÖK PgLÉá ^äá ï{ë <êî�dSÖKë àîîtSÖK

=QLä¸áÖK Q®áLtÖÖ jL` ÜLáSåK

(Y)èLsKdá êOgLäá dîNKbR cL`RKë ÑátÖK MLNdô PâLZ àá êìeîîáSÖK QLgdLááÖK óÖs òLmÄÖK

àá LçÖk{ ëô èôdáÖK àLád] QLgdLááÖK ãcå àáë <êîNLZâßK LçáLçáë ïNLZâßK èôdáÖK dëbÖ

ÑîÖb ÜìbÄSN LçSOÖLoá ëô <LîìbV LsLmdõ LåbîÖë rLmdõ óÖK LçSZL] ëô LçÖá] PO¸N ÑátÖK

<ÑáKë]ÖK bm eîîáSÖK Übs àLámÖ êÖLt{ dîNKbR cL`RKë <Ñá]ÖK uäáÖ ÑüLgë ÜKb`SgK óÖs

MLZâK btN ÑátÖK ~ëg óÖK QKbüLtÖK ëô <êáëáô QKeLZõ ï{ ÑátÖK às QLOîxSáÖK òL¸äÖK ëô

=àçÖL|oô

(b)èKëL¸áÖK Üb� óÖsë ÑáLÉÖK ÑëkëÖK àá èôdáÖK àîÉáSÖ êîNLZìõ dîNKbR cL`RKë QLîÖ§ nLOäSgK

êîÖLáÖK QKdKeëÉ êäîtá QL†îå Ñ®` àá ÑÉLîçÖK bìb]Rë QLgLî¸ÖK êwLîk ï{ êÉdL˛áÖK óÖõ

QßLÉëÖK àá Lådîwë êìbLkS�ßK Uë]OÖK båLtáë <êîäoëÖK êìbLkS�ßK àLZÖÖKë èdLZSÖKë

=êOgLäáÖK êîÖëbÖK QL†îçÖK ï{ LçSÉdL˛á Ñ®` àáë <êî¸îüdÖK

(å)ï{ ~ëÄ]ÖK ï{ ÑZdÖK uá èKëL¸áÖK èôdáÖK ^äáÖ êìdKbõ QL]®kúN r®omßKë QLtìd˛R àg

êîÉÖáÖK ÑLÉiô àá Lådîwë ïmKd©K êîÉÖá óÖs Ñëk]ÖK ÇÖc ï{ LáN <êìbLkS�ßK bdKëáÖK

=êáü®áÖK èbìbZÖK LîZëÖëäÉSÖKë êîtîOoÖK bdKëáÖKë UKdîáÖKë àLáSüßK óÖõë <LçîÖs èdoî¸ÖKë

(ë)ÑZô àá ïsLáSZßK àLámÖK ÜqäÖë QLÉdSÖKë Ñ`bÖÖ êîäoëÖK PüKdmÖÖ QLmKdtSgK òKdZõ

=èôdáÖK bm Lçî{ ÜüL� eî]R íô óÖs òLmÄÖK

(e)LçSÖáZ àá <bëçZ ÑcN Ñ®` àá }îqëSÖKë ÑátÖK às ßëái dWÉô ê{dtá bLZìõ óÖõ ït¸ÖK

ÅÖtSáÖK ÑátÖK Láîg ß étìeëRë éRL�Loâë ésKëâô Üç|R èbLìeë dëZöáÖK dîw ÑátÖK fLî�

uîZ˛Rë <êìdLZSÖK LçÖLásô ëô èdg©K rdKeá êáb`Ö dëZöáÖK dîw ÑátÖKë <àîÖLtáÖK êìLsdN

umë Lçî{ LáN <àKbîáÖK Kcå ï{ êÖ`KbÖK MdLZSÖKë QLgKdbÖLN êÄÖtSáÖK QLáëÖtáÖK d˛â

èdëkN LådKbkK àÉáì QLNL¸] ï{ Lçäs dîOtSÖK ÑLáS]ß êîáÉÖK LçSáî� dìbÄSÖ PîÖLgô

=êîgLg©K êîáëÄÖK QLNL¸]ÖK uá <êÄgLäSá LçäÉÖ <êÖk|äá

(\)ÜìbÄSN LçáLî� Ñ|Éì LáN êîÖLáÖK QL¸gùáÖK ÑátÖ êáqLäÖK àîâKëÄÖK ÑìbtRë lKdtSgK

=èKëL¸áÖK Üb� óÖs òL¸äÖKë ÑLZdÖÖ QLáb`ÖK

(n)=êOgLäáÖK QLìëS¸áÖK óÖs <êîâKeîáÖÖ êî{L|ië L]LS|âK dWÉô QLîÖás bëZë dî¸îR

-85- 96-27299
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àá dîWÉ eZs <êâdáÖK ÑátÖK QLsLg ëô Ñ|oÖK êìLsdÖ èdë¸îáÖKë êOgLäáÖK QLáb`ÖK bëZë Übs ÇÖc ï{

.êÖáLÉÖK àçS LoN ÑátÖK às òL¸äÖK

- @EA^mKëÖK èôdáÖK PîxR c`ùì <êîäoëÖK QLÉd˛ÖKë êîäoëÖK dOs QLÉd˛ÖK éî{ LáN <jL`ÖK rLoÄÖK ï{ë

QLgdLááë QLgLîg ï{ ÑkL]ÖK eîîáSÖK óÖs êÖßb éâô óÖs èbLs QLgLî¸ÖK vëkë èdKbßK QLìëS¸á às

àá dîWÉN èôdáÖÖ ê]LSáÖK êî|îqëÖK jd|ÖK êìbëb]áë êîRKëáÖK dîw ÑátÖK ê†îN Tt{b b ë .êî dSÖKë àîîtSÖK

èdìbáë êÉÖLá T]Okôë Lç¸|â ML¸]Ö ÑátR èbìKeSá êZdbN èôdáÖK T]Okôë .ÑüKbN às X]OÖK óÖK òL¸äÖK

ïágdÖK dîw rLoÄÖK ï{ ÑkL]ÖK ugëSÖK àô LáÉ .ÜZ]ÖK êogëSá ëô èdîxk ëô dxkÖK êxÖLN QLsëd˛áÖ

ï{ èôdáÖK óÖK uZdì êÖÄS¸áÖK QLÉd˛ÖKë LçNL]kô ML¸]Ö dKbR ïSÖK QLÉd˛ÖK ï{ àKbÖOÖK àá dîWÉ ï{

QßLZá ï{ LçRKdbLOáë êìbîÖÄSÖKë ïRKcÖK ÜsbÖK óÖs êáüLÄÖKë êîâëLtSÖK LçSgdLáá TÖWá ïSÖK éäá dîOÉ PâLZ

àLáSüßKë ÑLáÖK fôd óÖK ÑëkëÖÖ ÑîOg èôdáÖÖ óä¸Sì Lábäsë .Lìëî] LìbLkS K Kdbká èdLZSÖKë YLSâßK

YLSâßK bìeR àô LçäÉáì <éÖÉ ÇÖc óÖs èdoî¸ÖK LçÖ \LSRë <PìdbSÖKë LîZëÖëäÉSÖK óÖKë <dbLkáÖK àá ãdîwë

.êáKbS¸áÖK êîáäSÖK ÅîÄ]R ÑîOg ï{ Ñ`bÖKë Åìë¸SÖKë

- @EBbN ß <Ltá àKbZKëSì èKëL¸áÖK Übs éZëô dKdáSgK uá fëáÖá ÜbÄR ÅîÄ]R àô àLO¸]ÖK ï¥{ Kc`ôë

dîkOSÖKë Lçî{ àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖLN ÅÖtSáÖK dëqäáÖK YLábK ÑZô àá ÑátÖK QLgLîg ï{ dqäÖK èbLsõ àá

às êáZLâ àëÉR àî¸äZÖK êÖö¸áN ÑkSR êîOÖg QLgLÉtâK í© íbkSÖKë <ugë©K jd|ÖK ~LoäN LçÖ®` àá

QLáåL¸á àá éâLábÄì Láî{ ÑZdÖKë èôdáÖK àîN êÖáLÉÖK èKëL¸áÖÖ LÄîÄ]Rë .}qëSÖKë ÑátÖÖ êäåKdÖK nLáâ©K

òL¸äÖK ÑátÖ uáSZáÖK ï{ °{LÉSáÖK dîVöSÖLN ÜîÖ¸SÖK ÑZô àá êo˛â bëçZ ÑcOR àô bN ß <LáçRKbLkS K óÖK

.dîVöSÖK ÇÖc dìbÄRë Üçáî ë Üç{dLtáë ÜçRKdO`ë ÑLZdÖKë

- @ECèôdáÖÖ êìbLkS ßK QLâLÉá´K êÖö¸áÖ <êÖsL|ÖK QLçZÖK àá Lådîwë <QLáëÉ]ÖK íbkR ~Lîg ï{ë

dëqäáÖK MLtîSgß ê]mKëë êÖLt{ êgLîg bëZë eìetR ÑZô àá ÑátÖK LçîÖs àîtSì <íbLkS ßK LçÖ®ÄSgKë

LådLV§ ÑîÖ]R QKdKdÄÖK cL`RK ÑO  ídZì Xî]N <LçZáKdNë LçRLgLîg uîáZ ï{ ˝äZÖK rëâ ïsKdì ícÖK

.ÑZdÖKë èôdáÖK àá ÑÉ óÖs

- @ - ëKë ïZîRKdSgßK zbçÖKLáN íbLkS ßK LçÖ®ÄSgKë êìbLkS ßK èôdáÖK ~ëÄ] eìetR

ÜKb¥¥`SgßK zëdqë ê¥ÖLátÖK jd{ óÖs LçÖëk] ÇÖc ï{

êìbLkS ßK bdKëáÖK óÖs èdoî¸ÖKë êáü®áÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- @ED:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)ÑátÖK às ëL¸Sá dZô óÖs Ñëk]ÖK ï{ ÑZdÖKë èôdáÖK ~ëÄ] Ñ|ÉR QLtìd˛R cî|äRë àg

=êìëL¸SáÖK êáîÄÖK íc ÑátÖK ëô íëL¸SáÖK

-84- 96-27299

(M)ï{ë <ÑátÖK ~ëg ï{ ˝äZÖK fLgô óÖs ÜüLÄÖK eîîáSÖK ê]{LÉáÖ àîâKë� cî|äRë bLáSsK

ò®ìõ uá =ÑátÖK zëdq ï{ë <ïsLáSZßK àLámÖKë ÑátÖK PgLÉá ^äá ï{ë <êî�dSÖKë àîîtSÖK

=QLä¸áÖK Q®áLtÖÖ jL` ÜLáSåK

(Y)èLsKdá êOgLäá dîNKbR cL`RKë ÑátÖK MLNdô PâLZ àá êìeîîáSÖK QLgdLááÖK óÖs òLmÄÖK

àá LçÖk{ ëô èôdáÖK àLád] QLgdLááÖK ãcå àáë <êîNLZâßK LçáLçáë ïNLZâßK èôdáÖK dëbÖ

ÑîÖb ÜìbÄSN LçSOÖLoá ëô <LîìbV LsLmdõ LåbîÖë rLmdõ óÖK LçSZL] ëô LçÖá] PO¸N ÑátÖK

<ÑáKë]ÖK bm eîîáSÖK Übs àLámÖ êÖLt{ dîNKbR cL`RKë <Ñá]ÖK uäáÖ ÑüLgë ÜKb`SgK óÖs

MLZâK btN ÑátÖK ~ëg óÖK QKbüLtÖK ëô <êáëáô QKeLZõ ï{ ÑátÖK às QLOîxSáÖK òL¸äÖK ëô

=àçÖL|oô

(b)èKëL¸áÖK Üb� óÖsë ÑáLÉÖK ÑëkëÖK àá èôdáÖK àîÉáSÖ êîNLZìõ dîNKbR cL`RKë QLîÖ§ nLOäSgK

êîÖLáÖK QKdKeëÉ êäîtá QL†îå Ñ®` àá ÑÉLîçÖK bìb]Rë QLgLî¸ÖK êwLîk ï{ êÉdL˛áÖK óÖõ

QßLÉëÖK àá Lådîwë êìbLkS�ßK Uë]OÖK båLtáë <êîäoëÖK êìbLkS�ßK àLZÖÖKë èdLZSÖKë

=êOgLäáÖK êîÖëbÖK QL†îçÖK ï{ LçSÉdL˛á Ñ®` àáë <êî¸îüdÖK

(å)ï{ ~ëÄ]ÖK ï{ ÑZdÖK uá èKëL¸áÖK èôdáÖK ^äáÖ êìdKbõ QL]®kúN r®omßKë QLtìd˛R àg

êîÉÖáÖK ÑLÉiô àá Lådîwë ïmKd©K êîÉÖá óÖs Ñëk]ÖK ÇÖc ï{ LáN <êìbLkS�ßK bdKëáÖK

=êáü®áÖK èbìbZÖK LîZëÖëäÉSÖKë êîtîOoÖK bdKëáÖKë UKdîáÖKë àLáSüßK óÖõë <LçîÖs èdoî¸ÖKë

(ë)ÑZô àá ïsLáSZßK àLámÖK ÜqäÖë QLÉdSÖKë Ñ`bÖÖ êîäoëÖK PüKdmÖÖ QLmKdtSgK òKdZõ

=èôdáÖK bm Lçî{ ÜüL� eî]R íô óÖs òLmÄÖK

(e)LçSÖáZ àá <bëçZ ÑcN Ñ®` àá }îqëSÖKë ÑátÖK às ßëái dWÉô ê{dtá bLZìõ óÖõ ït¸ÖK

ÅÖtSáÖK ÑátÖK Láîg ß étìeëRë éRL�Loâë ésKëâô Üç|R èbLìeë dëZöáÖK dîw ÑátÖK fLî�

uîZ˛Rë <êìdLZSÖK LçÖLásô ëô èdg©K rdKeá êáb`Ö dëZöáÖK dîw ÑátÖKë <àîÖLtáÖK êìLsdN

umë Lçî{ LáN <àKbîáÖK Kcå ï{ êÖ`KbÖK MdLZSÖKë QLgKdbÖLN êÄÖtSáÖK QLáëÖtáÖK d˛â

èdëkN LådKbkK àÉáì QLNL¸] ï{ Lçäs dîOtSÖK ÑLáS]ß êîáÉÖK LçSáî� dìbÄSÖ PîÖLgô

=êîgLg©K êîáëÄÖK QLNL¸]ÖK uá <êÄgLäSá LçäÉÖ <êÖk|äá

(\)ÜìbÄSN LçáLî� Ñ|Éì LáN êîÖLáÖK QL¸gùáÖK ÑátÖ êáqLäÖK àîâKëÄÖK ÑìbtRë lKdtSgK

=èKëL¸áÖK Üb� óÖs òL¸äÖKë ÑLZdÖÖ QLáb`ÖK

(n)=êOgLäáÖK QLìëS¸áÖK óÖs <êîâKeîáÖÖ êî{L|ië L]LS|âK dWÉô QLîÖás bëZë dî¸îR

-85- 96-27299
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(í)=èôdáÖÖ êìbîÖÄSÖK lKd�´Kë àLáSüßKë dL`bßK QLîÖØ êásKb êîäoë QLgLîg cî|äRë ^îÄäR

(Ç)êîáîÖ�´Kë êîÖëbÖK èdLZSÖK QL�L|RLN êÖkSáÖK êîäoëÖK QLgLî¸ÖK dîVöR Übs àLám óÖK ït¸ÖK

=èôdáÖÖ êìbîÖÄSÖKë èbìbZÖK êìbLkS�ßK êo˛â©K óÖs L¸ÉLtá KdîVöR

(Ñ)<êîäoëÖK QLâëbáÖKë àîâKëÄÖÖ êîäoëÖK dOs QLÉd˛ÖK Lçî{ LáN QLÉd˛ÖK uîáZ ÑLWSáK êÖL|É

Lçî{ LáN <êÄOoäáÖK êîÖëbÖK QLî�L|RßKë ÇëÉkÖKë QL�L|RßKë <ïsLáSZßK àLámÖK ÜqäÖë

=êÖkÖK QKc àîâKëÄÖK àá Lådîwë <ê†îOÖLN êÖkSáÖK QLî�L|RßKë ÇëÉkÖKë QL�L|RßK

(Ü)ÜgLÄR uîZ˛R ÑZô àá ÑátÖK nLáâô êÖÉîå èbLsõ d¸îì LáN ÑátÖK QLgLîg ÑìbtR

=êìdg©K QLîÖëù¸áÖK

(à)òL¸äÖKë uìdL˛á àáqäì ïü®ÖK òL¸äÖK àÉáR ïSÖK QLìbSäáÖK àá Lådîwë QLîÖ§ òL˛âõ

bLkS�ßK QKdKeë Lçtmë óÖëSR ïSÖK [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK êwLîk ï{ êáåL¸áÖK àá Q®áLtÖK

=êîÖLáÖK QL¸gùáÖKë

(f)<àö˛ÖK Kcå ï{ êîNLZìõ QKòKdZK cL`RKë <jd|ÖK ù{LÉSN dÄR ïSÖK àîâKëÄÖK eìetRë àg

=ê|ÖS`á PîÖLgô rLORLN jL`ÖKë ÜLtÖK àîsLoÄÖK PâLZ àá LçÖ ÑLWSáßK àLámë

(r)ïüeZÖKë ïÖÉÖK bLkS�ßK QLgLîg umë bäs ˝äZÖK rëäN nORdáÖK dV©K ÑîÖ]R ÜKb`SgK

ïSÖK QßL]ÖK ï{ QLgLî¸ÖK êÖÉîå èbLsõë dV©K Kcå bkd ÑZô àá êîsLáSZßK QLgLî¸ÖKë

=dLm dVô Lçî{ Ub]ì

(z)Çìd˛É èôdáÖK QKdb� èbLìe ÑZô àá ˝äZÖK rëäÖ êîsKdáÖK dîNKbSÖKë QLgLî¸ÖK uîZ˛R

=êîtìdL˛áÖKë êìdKb´Kë êîäÄSÖK àìbLîáÖK ï{ ÑZdÖK uá °{LÉSá

(j)uîáZ êìLá] Ñ|ÉR ÑátÖÖ àîâKë� umëÖ êásKb êîäoë QLgLîg àg ëô <àîâKëÄÖK \®kõ

ï{ë ÜîqäSÖK ï{ Å]ÖKë <êáîÖ¸ÖK ÑátÖK QLgdLáá àîáöR ÇÖc ï{ LáN <Q®áLtÖK òL¸äÖK

.êÖKbtÖK óÖõ ÑëkëÖK

- A - ëKë ïZîRKdSgßK zbçÖKbdKëáÖK óÖõ èKëL¸áÖK Üb� óÖs èôdáÖK Ñëkë ÑOg Ñîç¸R

èdLZSÖKë ~Këg©Kë êÖLátÖKë

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @EE:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

-86- 96-27299

(ô)Ñëk] ÑOg ÜîsbRë <èdîxk uìdL˛áN LçáLî�ë jL`ÖK LçNL¸]Ö èôdáÖK Ñás Üsbë uîZ˛R

ïSÖK nëd˛ÖK uá èKëL¸áÖK Üb� óÖs êOgLäá nëd˛N ÑKëá©K fëùdë àLáSüßK óÖs èôdáÖK

uîZ˛SÖ êgdÉáÖK QL¸gùáÖK êO¸â ï{ êîZìdbSÖK èbLìeÖK Åìdo às ÇÖcë ÑZdÖÖ ^äáR

íbîÖÄSÖK dîw àLáSüßK Üqâ <òLmS�ßK P¸] <ÇÖc ï{ LáN <èôdáÖK ÑO� àá uìdL˛áÖK ÜîqäR

=êîÖLáÖK QL¸gùáÖK uá èdÉSOá nNKëd êáL�õ às ®m{ <ÑbLOSáÖK àLáSüßK Üqâë

(M)jd|ÖK ê]LR´ êgLîg umëÖ Ñás êNd Lç|këN êÖëbÖK éN uÖomR ícÖK e{L]ÖK dëbÖK eìetR

=ÑZdÖKë èôdáÖÖ êìëL¸SáÖK

(Y)dî¸îSN <ïÖ]áÖKë ïäoëÖK àìbîtkÖK óÖs <Ñ`bÖK ÅîÄ]R óÖs êî|ìdÖK èôdáÖK èdb� eìetR

~ëÄ]ë <ÑLáÖK fôdë <àLáSüßKë <ïmKd©Kë <YLSâßK bdKëá óÖõ èKëL¸áÖK Üb� óÖs LçÖëkë ÑOg

=LçîÖs LçRdoîgë <êîâëLtSÖK ÑÉLîçÖKë <êîáäSÖK [áKdNë <êîÉÖáÖK

(b)uìdL˛áÖKë <èbìbZÖK èdîxkÖK êìdLZSÖK ÑLás©Kë <dxkÖK êîåLäSáÖK uìdL˛áÖK ÜîsbRë uîZ˛R

dî¸îSN <LOgLäá ÇÖc àLÉ LáWî] <ÜLîÄÖKë ñd`©K ÑátÖK jd{ë êtgëáÖK ~Këg©Kë <êîâëLtSÖK

=êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ Láîg ßë <ïágdÖK rLoÄÖK óÖõ ïágdÖK dîw rLoÄÖK àá ÑLÄSâßK

(å)ïüKcxÖK àá©K ï{ íëî]ÖK èôdáÖK dëbN zdStR ïSÖK QLgLî¸ÖKë [áKdOÖK }îîÉRë umë

èôdáÖK Láîg ßë <dZô àëbNë dZöN êZSäáÖK èôdáÖÖ èKëL¸áÖK Üb� óÖs ÑO¸ÖK dî¸îRë <ãeetRë

ÇÖcÉë <êîüLáÖK òLî]©K êîNdRë <ÇLág©K bîkë <êsKdeÖK ÑWá <êìcw©K YLSâõ ï{ ÇdL˛R ïSÖK

<bLidßK QLáb`ë ÑÄäÖK QLáb`ë <êOgLäáÖK QLîZëÖëäÉSÖK óÖõ ÑëkëÖÖ <êìdm]ÖK uìdL˛áÖK

=ïtáSZáÖKë ïÖ]áÖK àìbîtkÖK óÖs àLáSüßKë Åìë¸SÖK Å{Kdáë

(ë)QLîâëLtSÖK à4ÉáR ïSÖK QLsLoÄÖK àîN êÉdS˛áÖK QL¸gùáÖK uîZ˛Rë êOgLäá QLîÖ§ òL˛âõ

=ÑWá©K b]ÖK óÖõ êìdëdmÖK QLáb`ÖK óÖs Ñëk]ÖK ÑO¸N ÑëkëÖK àá êîüL¸äÖK

(e)àìcÖK àìd`ØK àîîáëÉ]ÖK àî|qëáÖKë bLid´K ÑLZá ï{ àîÖáLtÖK àîN òL¸äÖK êO¸â èbLìe

=êìbLkS�´K [áKdOÖK èdKbúN àëáëÄì ëô êîäÄSÖK èbsL¸áÖK àëábÄì

(\)ÑLás©K àëâL� ÇÖc ï{ LáN <QLgLî¸ÖÖ <dá©K ÜeÖ Kcõ <êwLîk èbLsõ ëô lKdtSgLN ÜLîÄÖK

Übs àLámÖ <Låcî|äRë <êîáëÉ]ÖK êáqâ©Kë bëÄtÖK àëâL�ë ídLZSÖK àëâLÄÖKë êìdLZSÖK

ï{ èôdáÖK LçÉÖSáR ïSÖK ÜZ]ÖK êogëSáÖKë èdîxkÖKë dxkÖK êîåLäSáÖK uìdL˛áÖK bm Låeî]R

=êìdm]ÖKë êî|ìdÖK ÅoLäáÖK

-87- 96-27299
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(í)=èôdáÖÖ êìbîÖÄSÖK lKd�´Kë àLáSüßKë dL`bßK QLîÖØ êásKb êîäoë QLgLîg cî|äRë ^îÄäR

(Ç)êîáîÖ�´Kë êîÖëbÖK èdLZSÖK QL�L|RLN êÖkSáÖK êîäoëÖK QLgLî¸ÖK dîVöR Übs àLám óÖK ït¸ÖK

=èôdáÖÖ êìbîÖÄSÖKë èbìbZÖK êìbLkS�ßK êo˛â©K óÖs L¸ÉLtá KdîVöR

(Ñ)<êîäoëÖK QLâëbáÖKë àîâKëÄÖÖ êîäoëÖK dOs QLÉd˛ÖK Lçî{ LáN QLÉd˛ÖK uîáZ ÑLWSáK êÖL|É

Lçî{ LáN <êÄOoäáÖK êîÖëbÖK QLî�L|RßKë ÇëÉkÖKë QL�L|RßKë <ïsLáSZßK àLámÖK ÜqäÖë

=êÖkÖK QKc àîâKëÄÖK àá Lådîwë <ê†îOÖLN êÖkSáÖK QLî�L|RßKë ÇëÉkÖKë QL�L|RßK

(Ü)ÜgLÄR uîZ˛R ÑZô àá ÑátÖK nLáâô êÖÉîå èbLsõ d¸îì LáN ÑátÖK QLgLîg ÑìbtR

=êìdg©K QLîÖëù¸áÖK

(à)òL¸äÖKë uìdL˛á àáqäì ïü®ÖK òL¸äÖK àÉáR ïSÖK QLìbSäáÖK àá Lådîwë QLîÖ§ òL˛âõ

bLkS�ßK QKdKeë Lçtmë óÖëSR ïSÖK [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK êwLîk ï{ êáåL¸áÖK àá Q®áLtÖK

=êîÖLáÖK QL¸gùáÖKë

(f)<àö˛ÖK Kcå ï{ êîNLZìõ QKòKdZK cL`RKë <jd|ÖK ù{LÉSN dÄR ïSÖK àîâKëÄÖK eìetRë àg

=ê|ÖS`á PîÖLgô rLORLN jL`ÖKë ÜLtÖK àîsLoÄÖK PâLZ àá LçÖ ÑLWSáßK àLámë

(r)ïüeZÖKë ïÖÉÖK bLkS�ßK QLgLîg umë bäs ˝äZÖK rëäN nORdáÖK dV©K ÑîÖ]R ÜKb`SgK

ïSÖK QßL]ÖK ï{ QLgLî¸ÖK êÖÉîå èbLsõë dV©K Kcå bkd ÑZô àá êîsLáSZßK QLgLî¸ÖKë

=dLm dVô Lçî{ Ub]ì

(z)Çìd˛É èôdáÖK QKdb� èbLìe ÑZô àá ˝äZÖK rëäÖ êîsKdáÖK dîNKbSÖKë QLgLî¸ÖK uîZ˛R

=êîtìdL˛áÖKë êìdKb´Kë êîäÄSÖK àìbLîáÖK ï{ ÑZdÖK uá °{LÉSá

(j)uîáZ êìLá] Ñ|ÉR ÑátÖÖ àîâKë� umëÖ êásKb êîäoë QLgLîg àg ëô <àîâKëÄÖK \®kõ

ï{ë ÜîqäSÖK ï{ Å]ÖKë <êáîÖ¸ÖK ÑátÖK QLgdLáá àîáöR ÇÖc ï{ LáN <Q®áLtÖK òL¸äÖK

.êÖKbtÖK óÖõ ÑëkëÖK

- A - ëKë ïZîRKdSgßK zbçÖKbdKëáÖK óÖõ èKëL¸áÖK Üb� óÖs èôdáÖK Ñëkë ÑOg Ñîç¸R

èdLZSÖKë ~Këg©Kë êÖLátÖKë

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @EE:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

-86- 96-27299

(ô)Ñëk] ÑOg ÜîsbRë <èdîxk uìdL˛áN LçáLî�ë jL`ÖK LçNL¸]Ö èôdáÖK Ñás Üsbë uîZ˛R

ïSÖK nëd˛ÖK uá èKëL¸áÖK Üb� óÖs êOgLäá nëd˛N ÑKëá©K fëùdë àLáSüßK óÖs èôdáÖK

uîZ˛SÖ êgdÉáÖK QL¸gùáÖK êO¸â ï{ êîZìdbSÖK èbLìeÖK Åìdo às ÇÖcë ÑZdÖÖ ^äáR

íbîÖÄSÖK dîw àLáSüßK Üqâ <òLmS�ßK P¸] <ÇÖc ï{ LáN <èôdáÖK ÑO� àá uìdL˛áÖK ÜîqäR

=êîÖLáÖK QL¸gùáÖK uá èdÉSOá nNKëd êáL�õ às ®m{ <ÑbLOSáÖK àLáSüßK Üqâë

(M)jd|ÖK ê]LR´ êgLîg umëÖ Ñás êNd Lç|këN êÖëbÖK éN uÖomR ícÖK e{L]ÖK dëbÖK eìetR

=ÑZdÖKë èôdáÖÖ êìëL¸SáÖK

(Y)dî¸îSN <ïÖ]áÖKë ïäoëÖK àìbîtkÖK óÖs <Ñ`bÖK ÅîÄ]R óÖs êî|ìdÖK èôdáÖK èdb� eìetR

~ëÄ]ë <ÑLáÖK fôdë <àLáSüßKë <ïmKd©Kë <YLSâßK bdKëá óÖõ èKëL¸áÖK Üb� óÖs LçÖëkë ÑOg

=LçîÖs LçRdoîgë <êîâëLtSÖK ÑÉLîçÖKë <êîáäSÖK [áKdNë <êîÉÖáÖK

(b)uìdL˛áÖKë <èbìbZÖK èdîxkÖK êìdLZSÖK ÑLás©Kë <dxkÖK êîåLäSáÖK uìdL˛áÖK ÜîsbRë uîZ˛R

dî¸îSN <LOgLäá ÇÖc àLÉ LáWî] <ÜLîÄÖKë ñd`©K ÑátÖK jd{ë êtgëáÖK ~Këg©Kë <êîâëLtSÖK

=êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ Láîg ßë <ïágdÖK rLoÄÖK óÖõ ïágdÖK dîw rLoÄÖK àá ÑLÄSâßK

(å)ïüKcxÖK àá©K ï{ íëî]ÖK èôdáÖK dëbN zdStR ïSÖK QLgLî¸ÖKë [áKdOÖK }îîÉRë umë

èôdáÖK Láîg ßë <dZô àëbNë dZöN êZSäáÖK èôdáÖÖ èKëL¸áÖK Üb� óÖs ÑO¸ÖK dî¸îRë <ãeetRë

ÇÖcÉë <êîüLáÖK òLî]©K êîNdRë <ÇLág©K bîkë <êsKdeÖK ÑWá <êìcw©K YLSâõ ï{ ÇdL˛R ïSÖK

<bLidßK QLáb`ë ÑÄäÖK QLáb`ë <êOgLäáÖK QLîZëÖëäÉSÖK óÖõ ÑëkëÖÖ <êìdm]ÖK uìdL˛áÖK

=ïtáSZáÖKë ïÖ]áÖK àìbîtkÖK óÖs àLáSüßKë Åìë¸SÖK Å{Kdáë

(ë)QLîâëLtSÖK à4ÉáR ïSÖK QLsLoÄÖK àîN êÉdS˛áÖK QL¸gùáÖK uîZ˛Rë êOgLäá QLîÖ§ òL˛âõ

=ÑWá©K b]ÖK óÖõ êìdëdmÖK QLáb`ÖK óÖs Ñëk]ÖK ÑO¸N ÑëkëÖK àá êîüL¸äÖK

(e)àìcÖK àìd`ØK àîîáëÉ]ÖK àî|qëáÖKë bLid´K ÑLZá ï{ àîÖáLtÖK àîN òL¸äÖK êO¸â èbLìe

=êìbLkS�´K [áKdOÖK èdKbúN àëáëÄì ëô êîäÄSÖK èbsL¸áÖK àëábÄì

(\)ÑLás©K àëâL� ÇÖc ï{ LáN <QLgLî¸ÖÖ <dá©K ÜeÖ Kcõ <êwLîk èbLsõ ëô lKdtSgLN ÜLîÄÖK

Übs àLámÖ <Låcî|äRë <êîáëÉ]ÖK êáqâ©Kë bëÄtÖK àëâL�ë ídLZSÖK àëâLÄÖKë êìdLZSÖK

ï{ èôdáÖK LçÉÖSáR ïSÖK ÜZ]ÖK êogëSáÖKë èdîxkÖKë dxkÖK êîåLäSáÖK uìdL˛áÖK bm Låeî]R

=êìdm]ÖKë êî|ìdÖK ÅoLäáÖK

-87- 96-27299
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(n)ÜSì ïSÖK QLgLî¸ÖK àö˛N êîáäSÖKë Åî¸äSÖKë èdë˛áÖK ÜìbÄRë ÑîÖ]SÖK ÑLásöN ÜLîÄÖK

QLá&qäáë jL`ÖK àçNL¸]Ö Q®áLtÖKë QL|qëáÖK ^ÖLkáë QLZLîS]K YKdbõ LåLmSÄáN

=QKdKeëÖK àîN êÉdS˛áÖKë êîsLoÄÖK QLîâKeîáÖKë [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK ï{ uìdL˛áÖK

(í)QLáb`ë <PìdbSÖK èbLsõë <ÑLt|ÖK ïäçáÖK PìdbSÖK óÖs èôdáÖK Ñëk] jd{ ù{LÉR àLám

=êìbîÖÄSÖK ÑátÖK QßLZá óÖs dkSÄR ß ïSÖK Pî¸äSÖKë èdë˛áÖK

(Ç)êîsLáSZßK [áKdOÖK ï{ èôdáÖK éZKëR QLOÄs àá êáqâ©Kë QLgLî¸ÖK éÖÉ˛R Lá êÖKeõ

=êìbd|ÖKë êkL`ÖK èdbLOáÖK n4OWì Láá êîüLáâ´Kë

(Ñ)<ÑL|o©K Ñásë èd`¸ÖK uäá ÇÖc ï{ LáN <êîgLg©K ÑátÖK ~ëÄ] ÜKdS]K eìetRë àîáöR

ï{ èKëL¸áÖKë êîsLáZÖK êáëL¸áÖK ï{ Å]ÖKë <ÜîqäSÖK ï{ Å]ÖKë <QLîtáZÖK àìëÉR êìd]ë

cî|äSÖKë <ÑátÖK ï{ eîîáSÖK Übsë <êìëL¸SáÖK êáîÄÖK íc ÑátÖK às èôdáÖKë ÑZdÖK àîN dZ©K

<QLî¤L|RßK ÇÖR ï{ zKdo©K ÑëbÖK êÖL] ï{ êîÖëbÖK ÑátÖK êáqäá QLî¤L|Rß ÑáLÉÖK

L{do T¸îÖ ïSÖK àKbÖOÖK êÖL] ï{ QLî¤L|RßK ÇÖR ï{ LçîÖs jëkäáÖK ûbLOáÖK èLsKdáë

.LÄ] êáKbS¸áÖK êîáäSÖKë bdoáÖK íbLkS¤ßK ëáäÖK ÅîÄ]R ÑZô àá <Lçî{

- @EF<êkL`ÖK êî{dkáÖK QL¸gùáÖKë êîäoëÖK êîáäSÖK zdLkáë êìeÉdáÖK zdLkáÖKë <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:òLmS¤ßK P¸]

(ô)êìdL˛SgßK ˝ÖLZáÖK ï{ <uìdL˛á àáqäì ïR®ÖK òL¸äÖK àçî{ àáN <òL¸äÖK ÇKdSiK èbLìe

àîÉáRë QLsLoÄÖK uîáZ ï{ uìdL˛á àáqäì ïR®ÖK òL¸äÖK àîÉáSÖ ñd`©K QLìbSäáÖKë

Lçtmë óÖëSR ïSÖK [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK lKdtSgKë êwLîk ï{ êáåL¸áÖK àá àçRL¸gùá

=êî{dkáÖK QL¸gùáÖKë êìbLkS¤ßK QKdKeëÖK

(M)bLZìõë e{Kë]ÖK ÜìbÄR Åìdo às ÑìëáSÖK èbLsõë lKd¤ßK èbLìeÖ ï{dkáÖK rLoÄÖK ê†OtR

ÅoLäáÖK ï{ QLZSäáÖKë uìdL˛á àáqäì ïR®ÖK òL¸äÖK QLZLîS]K ïOÖR êoîgë QL¸gùá

Lçoîo`Rë QL¸gùáÖK ÇÖR èbLî¤ ï{ èôdáÖK ÇKdiKë <òKëg b] óÖs êìdm]ÖKë êî|ìdÖK

=LçRKdKd¤ uäkë

(Y)ëô dxkÖK êîåLäSá uìdL˛á ï{ êÖáLtÖK êìdm]ÖKë êî|ìdÖK èôdáÖK óÖõ ÑëkëÖÖ QLáb` ÜîákR

QLîÖ¤©Kë Ñ`bÖK QLm|`äáÖKë <QLNL˛ÖÖ jL` ÜLáSåK ò®ìõ uá <ÜZ]ÖK êogëSá ëô èdîxk

óÖs Ñëk]ÖK ÑOg àçÖ d¸îSì ß ïü®ÖK àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖKë <êî¤dtÖKë êîäV´K

Åìdo às êîÖLáÖK ~Këg©K óÖõ èôdáÖK Ñëkë ÑOg ~Loâ uîgëRë =Ñëk©Kë ÑKëá©K fëùd

dîwë èdiLOáÖK bëçZÖK ÜsbR ïSÖK êîÖLáÖK êîáîqäSÖKë êî{Kdi´K QL]®kßK uîZ˛Rë bìb]R

-88- 96-27299

QLZLîS]ßKë êîâLáSüßK QLZLîS]ßK êîOÖSÖ êîÖLáÖK QL¸gùáÖK PâLZ àá êÖëcOáÖK èdiLOáÖK

ïSÖK ÜZ]ÖK êogëSáÖKë èdîxkÖKë dxkÖK êîåLäSáÖK uìdL˛áÖÖ Ñm{ô ë]â óÖs ñd`©K êîÖLáÖK

=èôdáÖK LçN uÖomR

(b)êîgLg©K ÑÉLîçÖLN êÄÖtSáÖK ÜLtÖK dLáWSgßK [áKdN ï{ èôdáÖK QLìëÖëô YKdbK àLám

=~doÖK òL˛âõë ÑÄäÖKë <ê�LoÖK p|]ë êNdçÉÖKë <ï]kÖK zdkÖKë ãLîáÖK ÑWá <êìbLkS�ßK

êÖL|ÉÖ Låcî|äRë uìdL˛áÖK nîo`R Ñ]Kdá ï{ èbî|S¸áÖK èôdáÖK êÉdL˛á èbLìe uîZ˛Rë

.bëÄtÖKë }üLqëÖK óÖs Ñëk]ÖK ÑOg dî{ëR

- @EG:êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)èdLZSÖKë ~Këg©LN êÄÖtSáÖK QLáëÖtáÖK d˛â bäs èôdáÖK QLZLîS]ß jL` ÜLáSåK ò®ìõ

=àìbLîáÖK ãcå ï{ PgLäáÖK PìdbSÖK dî{ëRë bdKëáÖKë

(M)Láî{ êÉdL˛áÖK óÖs báStR ïSÖK êîÖ]áÖK QLtáSZáÖÖ êìbLkS�ßK êîáäSÖK QLîZîRKdSgK uîZ˛R

zëdqÖK êZÖLtáë }üLqëÖK ÅÖ` óÖs ïâbáÖK uáSZáÖK bKd{ô uîZ˛Rë <QLáëÉ]ÖK àîN

.êîÖ]áÖK QLtáSZáÖKë dg©Kë bKd{™Ö êîsLáSZßK

- @EHêîüLäWÖK ÑìëáSÖK QßLÉë às ®m{ <êîáîÖ�´K êîáäSÖK zdLkáë <zKdo©K íbbtSáÖK àîÖëááÖK PâLZ àá

:ïáîÖ�´K àëbë ïáîÖ�´Kë ïÖëbÖK bîtkÖK óÖs <êkL`ÖKë

(ô)Låcî|äRë <ÜëeÖÖK bäs LçSwLîk èbLsõë <uìdL˛áÖKë [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK lKdtSgLN ÜLîÄÖK

=êîüLäÖK ÅoLäáÖKë êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ èôdáÖK óÖõ bdKëáÖK àá óÖsô êO¸â Ñëkë àLámÖ

(M)êìbLkS�ßK êo˛â©K zbçS¸R ïSÖK êoîgëÖK QL¸gùáÖK ÑìëáSÖ êâdá ÑìëáR QLOîRdR umë

=LçSî]Ndë èôdáÖÖ êìbLkS�ßK uìdL˛áÖK èdb� èbLìeë ïRKcÖK òL|SÉßK uîZ˛Rë <èôdáÖÖ

(Y)èdîxkÖKë dxkÖK êîåLäSáÖK uìdL˛áÖK rLoÄÖ LçRbsL¸á eìetRë bî]ëSÖ QLîZîRKdSgK umë

Ltá ÑátÖKë <èKëL¸áÖK Üb� óÖsë ÑáLÉÖLN èôdáÖK êÉdL˛áÖ jd|ÖK èbLìeÖ <ÜZ]ÖK êogëSáÖKë

êîÖLáÖK bdKëáÖKë êîä|ÖK èdO`ÖK óÖõ KbLäSgK <rLoÄÖK Kcå êîÖLt{ èbLìeë Åî¸äR ÑZô àá

dîw QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖKë êîüLäWÖK QßLÉëÖK àá ÇÖcÉë LçRLáqäá Ñ`Kb àá ê]LSáÖK

.êîáëÉ]ÖK

- @FI:ïüLáâ´K àëLtSÖÖ êîüLäWÖKë zKdo©K èbbtSáÖKë êîÖëbÖK QLáqäáÖK PâLZ àá

-89- 96-27299
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(n)ÜSì ïSÖK QLgLî¸ÖK àö˛N êîáäSÖKë Åî¸äSÖKë èdë˛áÖK ÜìbÄRë ÑîÖ]SÖK ÑLásöN ÜLîÄÖK

QLá&qäáë jL`ÖK àçNL¸]Ö Q®áLtÖKë QL|qëáÖK ^ÖLkáë QLZLîS]K YKdbõ LåLmSÄáN

=QKdKeëÖK àîN êÉdS˛áÖKë êîsLoÄÖK QLîâKeîáÖKë [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK ï{ uìdL˛áÖK

(í)QLáb`ë <PìdbSÖK èbLsõë <ÑLt|ÖK ïäçáÖK PìdbSÖK óÖs èôdáÖK Ñëk] jd{ ù{LÉR àLám

=êìbîÖÄSÖK ÑátÖK QßLZá óÖs dkSÄR ß ïSÖK Pî¸äSÖKë èdë˛áÖK

(Ç)êîsLáSZßK [áKdOÖK ï{ èôdáÖK éZKëR QLOÄs àá êáqâ©Kë QLgLî¸ÖK éÖÉ˛R Lá êÖKeõ

=êìbd|ÖKë êkL`ÖK èdbLOáÖK n4OWì Láá êîüLáâ´Kë

(Ñ)<ÑL|o©K Ñásë èd`¸ÖK uäá ÇÖc ï{ LáN <êîgLg©K ÑátÖK ~ëÄ] ÜKdS]K eìetRë àîáöR

ï{ èKëL¸áÖKë êîsLáZÖK êáëL¸áÖK ï{ Å]ÖKë <ÜîqäSÖK ï{ Å]ÖKë <QLîtáZÖK àìëÉR êìd]ë

cî|äSÖKë <ÑátÖK ï{ eîîáSÖK Übsë <êìëL¸SáÖK êáîÄÖK íc ÑátÖK às èôdáÖKë ÑZdÖK àîN dZ©K

<QLî¤L|RßK ÇÖR ï{ zKdo©K ÑëbÖK êÖL] ï{ êîÖëbÖK ÑátÖK êáqäá QLî¤L|Rß ÑáLÉÖK

L{do T¸îÖ ïSÖK àKbÖOÖK êÖL] ï{ QLî¤L|RßK ÇÖR ï{ LçîÖs jëkäáÖK ûbLOáÖK èLsKdáë

.LÄ] êáKbS¸áÖK êîáäSÖKë bdoáÖK íbLkS¤ßK ëáäÖK ÅîÄ]R ÑZô àá <Lçî{

- @EF<êkL`ÖK êî{dkáÖK QL¸gùáÖKë êîäoëÖK êîáäSÖK zdLkáë êìeÉdáÖK zdLkáÖKë <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:òLmS¤ßK P¸]

(ô)êìdL˛SgßK ˝ÖLZáÖK ï{ <uìdL˛á àáqäì ïR®ÖK òL¸äÖK àçî{ àáN <òL¸äÖK ÇKdSiK èbLìe

àîÉáRë QLsLoÄÖK uîáZ ï{ uìdL˛á àáqäì ïR®ÖK òL¸äÖK àîÉáSÖ ñd`©K QLìbSäáÖKë

Lçtmë óÖëSR ïSÖK [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK lKdtSgKë êwLîk ï{ êáåL¸áÖK àá àçRL¸gùá

=êî{dkáÖK QL¸gùáÖKë êìbLkS¤ßK QKdKeëÖK

(M)bLZìõë e{Kë]ÖK ÜìbÄR Åìdo às ÑìëáSÖK èbLsõë lKd¤ßK èbLìeÖ ï{dkáÖK rLoÄÖK ê†OtR

ÅoLäáÖK ï{ QLZSäáÖKë uìdL˛á àáqäì ïR®ÖK òL¸äÖK QLZLîS]K ïOÖR êoîgë QL¸gùá

Lçoîo`Rë QL¸gùáÖK ÇÖR èbLî¤ ï{ èôdáÖK ÇKdiKë <òKëg b] óÖs êìdm]ÖKë êî|ìdÖK

=LçRKdKd¤ uäkë

(Y)ëô dxkÖK êîåLäSá uìdL˛á ï{ êÖáLtÖK êìdm]ÖKë êî|ìdÖK èôdáÖK óÖõ ÑëkëÖÖ QLáb` ÜîákR

QLîÖ¤©Kë Ñ`bÖK QLm|`äáÖKë <QLNL˛ÖÖ jL` ÜLáSåK ò®ìõ uá <ÜZ]ÖK êogëSá ëô èdîxk

óÖs Ñëk]ÖK ÑOg àçÖ d¸îSì ß ïü®ÖK àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖKë <êî¤dtÖKë êîäV´K

Åìdo às êîÖLáÖK ~Këg©K óÖõ èôdáÖK Ñëkë ÑOg ~Loâ uîgëRë =Ñëk©Kë ÑKëá©K fëùd

dîwë èdiLOáÖK bëçZÖK ÜsbR ïSÖK êîÖLáÖK êîáîqäSÖKë êî{Kdi´K QL]®kßK uîZ˛Rë bìb]R

-88- 96-27299

QLZLîS]ßKë êîâLáSüßK QLZLîS]ßK êîOÖSÖ êîÖLáÖK QL¸gùáÖK PâLZ àá êÖëcOáÖK èdiLOáÖK

ïSÖK ÜZ]ÖK êogëSáÖKë èdîxkÖKë dxkÖK êîåLäSáÖK uìdL˛áÖÖ Ñm{ô ë]â óÖs ñd`©K êîÖLáÖK

=èôdáÖK LçN uÖomR

(b)êîgLg©K ÑÉLîçÖLN êÄÖtSáÖK ÜLtÖK dLáWSgßK [áKdN ï{ èôdáÖK QLìëÖëô YKdbK àLám

=~doÖK òL˛âõë ÑÄäÖKë <ê�LoÖK p|]ë êNdçÉÖKë <ï]kÖK zdkÖKë ãLîáÖK ÑWá <êìbLkS�ßK

êÖL|ÉÖ Låcî|äRë uìdL˛áÖK nîo`R Ñ]Kdá ï{ èbî|S¸áÖK èôdáÖK êÉdL˛á èbLìe uîZ˛Rë

.bëÄtÖKë }üLqëÖK óÖs Ñëk]ÖK ÑOg dî{ëR

- @EG:êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)èdLZSÖKë ~Këg©LN êÄÖtSáÖK QLáëÖtáÖK d˛â bäs èôdáÖK QLZLîS]ß jL` ÜLáSåK ò®ìõ

=àìbLîáÖK ãcå ï{ PgLäáÖK PìdbSÖK dî{ëRë bdKëáÖKë

(M)Láî{ êÉdL˛áÖK óÖs báStR ïSÖK êîÖ]áÖK QLtáSZáÖÖ êìbLkS�ßK êîáäSÖK QLîZîRKdSgK uîZ˛R

zëdqÖK êZÖLtáë }üLqëÖK ÅÖ` óÖs ïâbáÖK uáSZáÖK bKd{ô uîZ˛Rë <QLáëÉ]ÖK àîN

.êîÖ]áÖK QLtáSZáÖKë dg©Kë bKd{™Ö êîsLáSZßK

- @EHêîüLäWÖK ÑìëáSÖK QßLÉë às ®m{ <êîáîÖ�´K êîáäSÖK zdLkáë <zKdo©K íbbtSáÖK àîÖëááÖK PâLZ àá

:ïáîÖ�´K àëbë ïáîÖ�´Kë ïÖëbÖK bîtkÖK óÖs <êkL`ÖKë

(ô)Låcî|äRë <ÜëeÖÖK bäs LçSwLîk èbLsõë <uìdL˛áÖKë [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK lKdtSgLN ÜLîÄÖK

=êîüLäÖK ÅoLäáÖKë êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ èôdáÖK óÖõ bdKëáÖK àá óÖsô êO¸â Ñëkë àLámÖ

(M)êìbLkS�ßK êo˛â©K zbçS¸R ïSÖK êoîgëÖK QL¸gùáÖK ÑìëáSÖ êâdá ÑìëáR QLOîRdR umë

=LçSî]Ndë èôdáÖÖ êìbLkS�ßK uìdL˛áÖK èdb� èbLìeë ïRKcÖK òL|SÉßK uîZ˛Rë <èôdáÖÖ

(Y)èdîxkÖKë dxkÖK êîåLäSáÖK uìdL˛áÖK rLoÄÖ LçRbsL¸á eìetRë bî]ëSÖ QLîZîRKdSgK umë

Ltá ÑátÖKë <èKëL¸áÖK Üb� óÖsë ÑáLÉÖLN èôdáÖK êÉdL˛áÖ jd|ÖK èbLìeÖ <ÜZ]ÖK êogëSáÖKë

êîÖLáÖK bdKëáÖKë êîä|ÖK èdO`ÖK óÖõ KbLäSgK <rLoÄÖK Kcå êîÖLt{ èbLìeë Åî¸äR ÑZô àá

dîw QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖKë êîüLäWÖK QßLÉëÖK àá ÇÖcÉë LçRLáqäá Ñ`Kb àá ê]LSáÖK

.êîáëÉ]ÖK

- @FI:ïüLáâ´K àëLtSÖÖ êîüLäWÖKë zKdo©K èbbtSáÖKë êîÖëbÖK QLáqäáÖK PâLZ àá

-89- 96-27299
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òL¸äÖK Üb`R ïSÖK êîÖLáÖK QL¸gùáÖK óÖõ <bdKëáÖK ëô/ë ÑKëá©K fëùd dî{ëR Åìdo às <ÜsbÖK ÜìbÄR

ïåLäSáÖKë dîxkÖK ÜZ]ÖK QKc Ñ`bÖK êm|`äáÖK uìdL˛áÖK ï{ QLZ&SäáÖKë uìdL˛á àáqäì ïR®ÖK

.òKëg b] óÖs ïágdÖK dîwë ïágdÖK àîsLoÄÖK ï{ dxkÖK

- @F@:zKdo©K èbbtSáÖK êîÖLáÖK QL¸gùáÖK ëô/ë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

Ñ�dtR ïSÖK ïÖëbÖKë ïäoëÖK àìbîtkÖK óÖs êîágdÖK êîÖLáÖK QL¸gùáÖK QKòKdZõë bsKë� lKdtSgK

.êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ èôdáÖK óÖõ êîâLáSüßK Q®îç¸SÖK ÜbÄì ícÖK àîáKdw zdká Ycëáâ dKdÉR

- @FA:êîÖëbÖK QLáqäáÖK PâLZ àá

êáKbS¸áÖK uìdL˛áÖK ÜîqäR êo˛âô uîZ˛R óÖõ êîáKdÖK uìdL˛áÖKë [áKdOÖÖ ÜsbÖK àá zLÉ db� dî{ëR

.QLáëd]áÖK êkL`Në <òL¸äÖK àîN êZSäáÖKë

- B - ëKë ïZîRKdSgßK zbçÖK~Këg©K óÖõ ÑëkëÖK ÑOgë PìdbSÖKë êìdLZSÖK QLáb`ÖK dî{ëR

Ñ`bÖK êm|`äáÖK èôdáÖÖ êkL`Në LîZëÖëäÉSÖKë QLáëÖtáÖKë

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @FB:jL`ÖK rLoÄÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK uá àëLtSÖLN QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)àá uìdL˛áÖK ïáqäá Ñëkë jd{ ù{LÉR êÖL|ÉÖ êáLtÖK êîgLg©K ÑÉLîçÖK àá bìeáÖK dî{ëR

=~Këg©K óÖõ òL¸äÖKë ÑLZdÖK

(M)ÜìbÄRë <èbìbZÖK QLîZëÖëäÉSÖK óÖs êkL`Në <PìdbSÖK èbLsõë PìdbSÖK d{ëR [áKdN umë

<ÑìëáSÖKë <QLZSäáÖK dìëoRë <ÑLás©K èdKbõ ÑLZá ï{ èôdáÖÖ }îÖLÉSÖK êm|`äáÖK QLáb`ÖK

=êìdLZSÖK ÑLás™Ö êîâëâLÄÖK PâKëZÖKë Åìë¸SÖKë <êîsëäÖKë YLSâßK óÖs êNL�dÖKë

(Y)êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ êkL`Në <èdîÄ|ÖKë Ñ`bÖK êm|`äáÖK èôdáÖK v®N´ êîsëR [áKdN dî{ëR

èbL|Sg®Ö èbsL¸áÖK ÜìbÄRë <LîZëÖëäÉSÖKë ~Këg©K óÖõ ÑëkëÖÖ ê]LSáÖK jd|ÖLN <êîüLäÖKë

=jd|ÖK ÇÖR àá

(b)ïSÖK êìdLZSÖK ÑLás™Ö êìdLáWSgK ÑKëáô ÇÖc ï{ LáN èeî]Sá dîw Üsb QLáb` UKb]SgK

nî˛äR [áKdN ï{ <Ñ`bÖK êm|`äáÖK èôdáÖK êkL`Në <èôdáÖK zKbçSgKë <èôdáÖK LådiLOR

=èdLZSÖK

-90- 96-27299

(å)íbLkS�ßK nL˛äÖK QßLZá ï{ uìdL˛á ÜîqäR ï{ QL]ZLäÖK òL¸äÖK às QLáëÖtáÖK d˛â

dî¸îRë <\LZäÖK ÅîÄ]SÖ êìdëdmÖK QKdLçáÖK àsë òKëg b] óÖs êìbîÖÄSÖK dîwë êìbîÖÄSÖK

=QLáëÖtáÖK ÑbLORë ÑkKëSÖK

(ë)<ÑátÖK àLÉá ï{ dáS¸áÖK PìdbSÖK óÖs èôdáÖK Ñëk] ÑOg ù{LÉR êÖL|ÉÖ dîNKbR cL`RK

rLoÄâK btN ÑátÖK ~ëg óÖõ èbüLtÖK èôdáÖKë <òLNetÖK Ü©Kë <êÖoLtÖK èôdáÖK ÇÖc Ñá˛ì Xî]N

PO¸N èbd˛áÖK èôdáÖKë <ñd`ô MLOg©ë èdg©K QLîÖëù¸á PO¸N ÑátÖK às bSáá T�ùá

uìdL˛áÖÖ ÜbÄR ïSÖK e{Kë]ÖK èbLìeë <QLÄ|äÖK nxm PO¸N ëô YLSâßK àá èbìbZÖK ÑLÉi©K

dîw QßLZáÖK ï{ èôdáÖÖ PìdbSÖK d{ëR ïSÖK êîOìdbSÖKë êîäçáÖK eÉKdáÖK bbs èbLìeÖ

=êìbîÖÄSÖK

(e)èbîZÖK êîsëäÖK QKc Ñ|oÖK êìLsd QLáb` ÑWá <}îÖLÉSÖK êm|`äáÖK ÜsbÖK QLáb` dî{ëR

.òL¸äÖKë ÑLZdÖK àá àîÖáLtÖK QLZLîS]K ïsKdR ïSÖK <èdë¸îáÖKë êâdáÖKë

- @FCêîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîÖëbÖKë êîáîÖ�ßKë êîäoëÖKë êîÖ]áÖK êìdLZSÖK ÑLás©K QLáqäá PâLZ àá

:èôdáÖK LìLmÄN êîätáÖK

LáN < èôdáÖK LçN uÖomR ïSÖK uìdL˛áÖKë êìdLZSÖK ÑLás©K Üsbë uîZ˛SÖ <btkÖK uîáZ óÖs <èësbÖK

óÖs èôdáÖK Ñëk] jd{ ù{LÉRë <ïágdÖK dîw rLoÄÖK ï{ LçN uÖomáÖK uìdL˛áÖKë ÑLás©K ÇÖc ï{

.YLSâßK bdKëá

- C - ëKë ïZîRKdSgßK zbçÖKQL¥¥ÉO˛ÖKë ê¥ìbLkS�ßK èdb¥¥ÄÖK e¥¥ìetR

èôdáÖÖ êìdLZSÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @FD:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)<êîáëÉ]ÖK d¥îw QL¥¥áqäáÖKë <ê¥¥ìdLZSÖK ÑL¥¥ás©K QLáqäá ÜsbR QLgLîg bLáSsK

<ê¥¥îOt˛ÖK QL¥¥áqäáÖKë <àL¥¥áSüßK QKbL¥¥]RKë <èd¥¥üKbÖK lëdÄÖK ÅìbLäkë < QLîâëLtSÖKë

òL¸äÖK bìëeR ÑZô àá ÇÖcë ñd`©K QLsëáZáÖKë êîüL¸äÖK êîRKcÖK bëçZÖK QLsëáZáë

=êìdm]ÖKë êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ QLáb`ÖLN uìdL˛á àáqäì ïR®ÖK

(M)íbLkS�ßK ÑÉîçÖK ÑîÉ˛R èbLsõ QLîÖás uîáZ ï{ ˝äZÖK rëâ ïsKdì dëqäá YKdbõ

<íbLkS�ßK ÑÉîçÖK ÑîÉ˛R èbLsúN èdVöSáÖK èôdáÖÖ [áKdN ÜîákRë ïÖÉîçÖK }îÉSÖK QLgLîgë

=ïágdÖK dîw rLoÄÖK ï{ êÖáLtÖK èôdáÖÖë <ïÖÉîçÖK }îÉSÖK [áKdN ÇÖc ï{ LáN

-91- 96-27299
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òL¸äÖK Üb`R ïSÖK êîÖLáÖK QL¸gùáÖK óÖõ <bdKëáÖK ëô/ë ÑKëá©K fëùd dî{ëR Åìdo às <ÜsbÖK ÜìbÄR

ïåLäSáÖKë dîxkÖK ÜZ]ÖK QKc Ñ`bÖK êm|`äáÖK uìdL˛áÖK ï{ QLZ&SäáÖKë uìdL˛á àáqäì ïR®ÖK

.òKëg b] óÖs ïágdÖK dîwë ïágdÖK àîsLoÄÖK ï{ dxkÖK

- @F@:zKdo©K èbbtSáÖK êîÖLáÖK QL¸gùáÖK ëô/ë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

Ñ�dtR ïSÖK ïÖëbÖKë ïäoëÖK àìbîtkÖK óÖs êîágdÖK êîÖLáÖK QL¸gùáÖK QKòKdZõë bsKë� lKdtSgK

.êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ èôdáÖK óÖõ êîâLáSüßK Q®îç¸SÖK ÜbÄì ícÖK àîáKdw zdká Ycëáâ dKdÉR

- @FA:êîÖëbÖK QLáqäáÖK PâLZ àá

êáKbS¸áÖK uìdL˛áÖK ÜîqäR êo˛âô uîZ˛R óÖõ êîáKdÖK uìdL˛áÖKë [áKdOÖÖ ÜsbÖK àá zLÉ db� dî{ëR

.QLáëd]áÖK êkL`Në <òL¸äÖK àîN êZSäáÖKë

- B - ëKë ïZîRKdSgßK zbçÖK~Këg©K óÖõ ÑëkëÖK ÑOgë PìdbSÖKë êìdLZSÖK QLáb`ÖK dî{ëR

Ñ`bÖK êm|`äáÖK èôdáÖÖ êkL`Në LîZëÖëäÉSÖKë QLáëÖtáÖKë

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @FB:jL`ÖK rLoÄÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK uá àëLtSÖLN QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)àá uìdL˛áÖK ïáqäá Ñëkë jd{ ù{LÉR êÖL|ÉÖ êáLtÖK êîgLg©K ÑÉLîçÖK àá bìeáÖK dî{ëR

=~Këg©K óÖõ òL¸äÖKë ÑLZdÖK

(M)ÜìbÄRë <èbìbZÖK QLîZëÖëäÉSÖK óÖs êkL`Në <PìdbSÖK èbLsõë PìdbSÖK d{ëR [áKdN umë

<ÑìëáSÖKë <QLZSäáÖK dìëoRë <ÑLás©K èdKbõ ÑLZá ï{ èôdáÖÖ }îÖLÉSÖK êm|`äáÖK QLáb`ÖK

=êìdLZSÖK ÑLás™Ö êîâëâLÄÖK PâKëZÖKë Åìë¸SÖKë <êîsëäÖKë YLSâßK óÖs êNL�dÖKë

(Y)êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ êkL`Në <èdîÄ|ÖKë Ñ`bÖK êm|`äáÖK èôdáÖK v®N´ êîsëR [áKdN dî{ëR

èbL|Sg®Ö èbsL¸áÖK ÜìbÄRë <LîZëÖëäÉSÖKë ~Këg©K óÖõ ÑëkëÖÖ ê]LSáÖK jd|ÖLN <êîüLäÖKë

=jd|ÖK ÇÖR àá

(b)ïSÖK êìdLZSÖK ÑLás™Ö êìdLáWSgK ÑKëáô ÇÖc ï{ LáN èeî]Sá dîw Üsb QLáb` UKb]SgK

nî˛äR [áKdN ï{ <Ñ`bÖK êm|`äáÖK èôdáÖK êkL`Në <èôdáÖK zKbçSgKë <èôdáÖK LådiLOR

=èdLZSÖK

-90- 96-27299

(å)íbLkS�ßK nL˛äÖK QßLZá ï{ uìdL˛á ÜîqäR ï{ QL]ZLäÖK òL¸äÖK às QLáëÖtáÖK d˛â

dî¸îRë <\LZäÖK ÅîÄ]SÖ êìdëdmÖK QKdLçáÖK àsë òKëg b] óÖs êìbîÖÄSÖK dîwë êìbîÖÄSÖK

=QLáëÖtáÖK ÑbLORë ÑkKëSÖK

(ë)<ÑátÖK àLÉá ï{ dáS¸áÖK PìdbSÖK óÖs èôdáÖK Ñëk] ÑOg ù{LÉR êÖL|ÉÖ dîNKbR cL`RK

rLoÄâK btN ÑátÖK ~ëg óÖõ èbüLtÖK èôdáÖKë <òLNetÖK Ü©Kë <êÖoLtÖK èôdáÖK ÇÖc Ñá˛ì Xî]N

PO¸N èbd˛áÖK èôdáÖKë <ñd`ô MLOg©ë èdg©K QLîÖëù¸á PO¸N ÑátÖK às bSáá T�ùá

uìdL˛áÖÖ ÜbÄR ïSÖK e{Kë]ÖK èbLìeë <QLÄ|äÖK nxm PO¸N ëô YLSâßK àá èbìbZÖK ÑLÉi©K

dîw QßLZáÖK ï{ èôdáÖÖ PìdbSÖK d{ëR ïSÖK êîOìdbSÖKë êîäçáÖK eÉKdáÖK bbs èbLìeÖ

=êìbîÖÄSÖK

(e)èbîZÖK êîsëäÖK QKc Ñ|oÖK êìLsd QLáb` ÑWá <}îÖLÉSÖK êm|`äáÖK ÜsbÖK QLáb` dî{ëR

.òL¸äÖKë ÑLZdÖK àá àîÖáLtÖK QLZLîS]K ïsKdR ïSÖK <èdë¸îáÖKë êâdáÖKë

- @FCêîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîÖëbÖKë êîáîÖ�ßKë êîäoëÖKë êîÖ]áÖK êìdLZSÖK ÑLás©K QLáqäá PâLZ àá

:èôdáÖK LìLmÄN êîätáÖK

LáN < èôdáÖK LçN uÖomR ïSÖK uìdL˛áÖKë êìdLZSÖK ÑLás©K Üsbë uîZ˛SÖ <btkÖK uîáZ óÖs <èësbÖK

óÖs èôdáÖK Ñëk] jd{ ù{LÉRë <ïágdÖK dîw rLoÄÖK ï{ LçN uÖomáÖK uìdL˛áÖKë ÑLás©K ÇÖc ï{

.YLSâßK bdKëá

- C - ëKë ïZîRKdSgßK zbçÖKQL¥¥ÉO˛ÖKë ê¥ìbLkS�ßK èdb¥¥ÄÖK e¥¥ìetR

èôdáÖÖ êìdLZSÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @FD:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)<êîáëÉ]ÖK d¥îw QL¥¥áqäáÖKë <ê¥¥ìdLZSÖK ÑL¥¥ás©K QLáqäá ÜsbR QLgLîg bLáSsK

<ê¥¥îOt˛ÖK QL¥¥áqäáÖKë <àL¥¥áSüßK QKbL¥¥]RKë <èd¥¥üKbÖK lëdÄÖK ÅìbLäkë < QLîâëLtSÖKë

òL¸äÖK bìëeR ÑZô àá ÇÖcë ñd`©K QLsëáZáÖKë êîüL¸äÖK êîRKcÖK bëçZÖK QLsëáZáë

=êìdm]ÖKë êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ QLáb`ÖLN uìdL˛á àáqäì ïR®ÖK

(M)íbLkS�ßK ÑÉîçÖK ÑîÉ˛R èbLsõ QLîÖás uîáZ ï{ ˝äZÖK rëâ ïsKdì dëqäá YKdbõ

<íbLkS�ßK ÑÉîçÖK ÑîÉ˛R èbLsúN èdVöSáÖK èôdáÖÖ [áKdN ÜîákRë ïÖÉîçÖK }îÉSÖK QLgLîgë

=ïágdÖK dîw rLoÄÖK ï{ êÖáLtÖK èôdáÖÖë <ïÖÉîçÖK }îÉSÖK [áKdN ÇÖc ï{ LáN

-91- 96-27299
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(Y)QLáqäáë êîüL¸äÖK êîRKcÖK bëçZÖK QLsëáZáÖ êîRKëá ê†îN ê†îçSÖ QLgLîg bLáSsK

ï{ Å]ÖLN zKdSsßK Ñ®` àáë <êìbîÖÄSÖK dîw ÜsbÖK ÑLÉiô Ñ®` àá <Q®áLtÖK QLîâëLtRë

=ÜîqäSÖK ï{ Å]ÖKë QLîtáZÖK ÑîÉ˛R êìd]

(b)<QLNL˛ÖK ÑWá <òL¸äÖK àá êkL` QLsëáZáÖ ˝|äÖK óÖs bLáSsßK eetR ïSÖK [áKdOÖK Üsb

=êîäVõë êî�ds QLîÖ�ô óÖõ àîáSäì ïü®ÖK òL¸äÖKë QLä¸áÖKë <eZtN QLNLkáÖK òL¸äÖKë

(å)Ñ®` àáë <èôdáÖLN êÄÖtSáÖK QLgKdbÖK eìetR Ñ®` àá àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖK eìetR

LáN <àìbLîáÖK uîáZ ï{ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖLN êÄÖtSáÖK Uë]OÖKë QLgKdbÖK [üLSâ ÜKb`SgK

=ïZëÖëäÉSÖKë ïáÖtÖKë íbLkS�ßK àKbîáÖK ÇÖc ï{

(ë)àç{dLtá èLsKdá uá <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖK LçgdLáR ïSÖK êìbLkS�ßK êo˛â©K Üsb

=àçSîáäRë àçSÖL] àî¸]R êîxN <êìbîÖÄSÖK

(e)ïü®ÖK Ñá˛SÖ ïsLáSZßK àLámÖK ÜLÉ]ôë ÑátÖK àîâKë� êìLá] ~Loâ báÖ QLgLîg bLáSsK

=êìLá]ÖK ÇÖR óÖs êq{L]áÖÖ ëô <TîOÖK ï{ dZöN àÖátì

(\)=LçtîZ˛Rë <Uë]OÖK ï{ QLîZëÖëäÉSÖKë QLáÖLtÖK êáåL¸áN zKdSsßK

(n)êogëSáÖKë èdîxkÖKë dxkÖK êîåLäSáÖK uìdL˛áÖK bm êáqâ©Kë QLgLî¸ÖK eî]R Übs àLám

.èôdáÖK LådìbR ïSÖK ÜZ]ÖK

- @FEdîw QLáqäáÖKë <êîâLáSüßK QKbL]RßKë <êîäoëÖK PìdbSÖK båLtáë <àîîÖLáÖK òLogëÖK PâLZ àá

:òLmS�ßK P¸] <ÜLtÖK rLoÄÖKë <êîäçáÖK QLáqäáÖKë <êîüL¸äÖK QLoNKdÖKë <êîáëÉ]ÖK

(ô)QKdLçáÖK àá êsëáZá óÖs <ïÖëbÖKë ïáîÖ�ßKë ïäoëÖK bîtkÖK àá ÑÉ óÖs <PìdbSÖK dî{ëR

QLNL˛ÖK êkL`Në <òL¸äÖK àîÉáSÖ êîä|ÖK QKdLçáÖKë êîÖLáÖK èdKb´Kë êìdLZSÖK ÑLás©LN êÖkSáÖK

=btkÖK ãcå óÖs êìbLkS�ßK QLgLî¸ÖK Ügd ï{ êÉdL˛áÖK àá <àçäá

(M)<êìdLZSÖK QLáëÖtáÖKë Åìë¸SÖK ÇÖc ï{ LáN <êìdLZSÖK ÑLás©K ÑLZá ï{ QLáb`ÖK dî{ëR

êìdLZSÖK ÑLás©K QL¸gùáÖ <êîsëäÖK êO�Kdáë <LîZëÖëäÉSÖK ÑÄâë <QLZSäáÖK dLÉSNKë ÜîákRë

=dìbkSÖLN êkL`ÖK bLkS�ßK QLsLo� ï{ QL¸gùáÖK ÇÖc ï{ LáN <èôdáÖLN êkL`ÖK

(Y)uìdL˛á àáqäì ïü®ÖK òL¥¸äÖK àîN êÉdS˛á uìdL˛á êáL�õë êìdLZSÖKë êîäÄSÖK nNKëdÖK eìetR

=ïÖ]áÖK uáSZáÖK àá êtNLäÖK QKdbLOáÖK ÜsbÖ <ïÖëbÖKë ïáîÖ�ßKë ïäoëÖK bîtkÖK àá ÑÉ óÖs

-92- 96-27299

(b)êîÄìë¸SÖKë êîZLSâ´K QLîâëLtSÖK ï{ <QL˛áçáÖK òL¸äÖK àçî{ àáN <òL¸äÖK êÉdL˛á eìetR

=êîüLäÖK ÅoLäáÖKë êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ êkL`ë <ïÖLáÖKë ïÄìë¸SÖK ÜsbÖK dî{ëR Åìdo às

(å)<èdîxkÖK èbìbZÖK êìdLZSÖK ÑLás©Kë <dxkÖK êîåLäSáÖK êîüL¸äÖK uìdL˛áÖK eìetRë uîZ˛R

<òLmS�ßK P¸] <ÜLîÄÖKë <ñd`©K ÑátÖK jd{ë ~Këg©K uîgëRë <êîâëLtSÖK QL¸gùáÖKë

êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ <ïágdÖK rLoÄÖK óÖK ïágdÖK dîw rLoÄÖK àá ÑLÄSâßK dî¸îSN

=êìdm]ÖKë

(ë)=êîüL¸äÖK êìdLZSÖK uìdL˛áÖK ÑìëáSÖ QKdLáWSgK p{Kë] òL˛âõë ÑKëá©K fëùd dLáWSgK

(e)èbLsõë PìdbSÖKë <êìdL˛SgßK QLáb`ÖKë <êîäÄSÖK èbsL¸áÖK dî{ëSÖ ï{LÉÖK ÜLáSåßK ò®ìõ

=ï�ë¸ÖK bLkS�ßK óÖK àçáLámâLN ÅÖtSì Láî{ òL¸äÖÖ PìdbSÖK

(\)=êìbîÖÄSÖK dL`bßK uìdL˛á ÇÖc ï{ LáN <êìdLÉSNßK uìdL˛áÖKë àLáSüßK QLÉOi Üsb

(n)jd|ÖK dî{ëR ÇÖc ï{ LáN <uìdL˛á àáqäì ïR®ÖK òL¸äÖK àîN ÑkKëSÖK Ñ|ÉR QLOîRdR dî{ëR

=QLgdáSáÖK dîw óÖs LgdáR dWÉô àå àá zKdi´

(í)ïR®ÖK òL¸äÖÖ lKd�õ QLtáZá òL˛âõ óÖs êáLtÖK QL†îçÖKë êîtáSZáÖK QLáqäáÖK uîZ˛R

.èdîxkÖK QLîâëLtSÖÖ ê]ZLäÖK YcLáäÖK óÖs bLáSsßK uá uìdL˛á àáqäì

- @FF:êîäoëÖK QLÉd˛ÖKë êîäoëÖK dOs QLÉd˛ÖK ÇÖc ï{ LáN <jL`ÖK rLoÄÖK PâLZ àá

(ô)=íeîîáR dîw fLgô óÖs bëÄtÖK ^äáÖ QLîÖ§ òL˛âõë QLgLîg bLáSsK

(M)dî{ëRë <êìdKb´K PkLäáÖKë <QKdKdÄÖK uäk PkLäáë <êìbLîÄÖK PkLäáÖK ï{ èôdáÖK àîîtR

=ÑZdÖK uá èKëL¸áÖK Üb� óÖs ÇÖc ÑÉ <êîOìdbR [áKdN

(Y)Láîg ß <ê¥¥á®¸ÖKë <ê]kÖKë <ÇÖçS¸áÖKë <ÑátÖK ê†îON êÄÖtSáÖK ê¥îäoëÖK àîâKëÄÖK ÜKdS]K

.èôdáÖLN Lçäá ÅÖtSì Lá

-93- 96-27299
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(Y)QLáqäáë êîüL¸äÖK êîRKcÖK bëçZÖK QLsëáZáÖ êîRKëá ê†îN ê†îçSÖ QLgLîg bLáSsK

ï{ Å]ÖLN zKdSsßK Ñ®` àáë <êìbîÖÄSÖK dîw ÜsbÖK ÑLÉiô Ñ®` àá <Q®áLtÖK QLîâëLtRë

=ÜîqäSÖK ï{ Å]ÖKë QLîtáZÖK ÑîÉ˛R êìd]

(b)<QLNL˛ÖK ÑWá <òL¸äÖK àá êkL` QLsëáZáÖ ˝|äÖK óÖs bLáSsßK eetR ïSÖK [áKdOÖK Üsb

=êîäVõë êî�ds QLîÖ�ô óÖõ àîáSäì ïü®ÖK òL¸äÖKë QLä¸áÖKë <eZtN QLNLkáÖK òL¸äÖKë

(å)Ñ®` àáë <èôdáÖLN êÄÖtSáÖK QLgKdbÖK eìetR Ñ®` àá àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖK eìetR

LáN <àìbLîáÖK uîáZ ï{ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖLN êÄÖtSáÖK Uë]OÖKë QLgKdbÖK [üLSâ ÜKb`SgK

=ïZëÖëäÉSÖKë ïáÖtÖKë íbLkS�ßK àKbîáÖK ÇÖc ï{

(ë)àç{dLtá èLsKdá uá <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖK LçgdLáR ïSÖK êìbLkS�ßK êo˛â©K Üsb

=àçSîáäRë àçSÖL] àî¸]R êîxN <êìbîÖÄSÖK

(e)ïü®ÖK Ñá˛SÖ ïsLáSZßK àLámÖK ÜLÉ]ôë ÑátÖK àîâKë� êìLá] ~Loâ báÖ QLgLîg bLáSsK

=êìLá]ÖK ÇÖR óÖs êq{L]áÖÖ ëô <TîOÖK ï{ dZöN àÖátì

(\)=LçtîZ˛Rë <Uë]OÖK ï{ QLîZëÖëäÉSÖKë QLáÖLtÖK êáåL¸áN zKdSsßK

(n)êogëSáÖKë èdîxkÖKë dxkÖK êîåLäSáÖK uìdL˛áÖK bm êáqâ©Kë QLgLî¸ÖK eî]R Übs àLám

.èôdáÖK LådìbR ïSÖK ÜZ]ÖK

- @FEdîw QLáqäáÖKë <êîâLáSüßK QKbL]RßKë <êîäoëÖK PìdbSÖK båLtáë <àîîÖLáÖK òLogëÖK PâLZ àá

:òLmS�ßK P¸] <ÜLtÖK rLoÄÖKë <êîäçáÖK QLáqäáÖKë <êîüL¸äÖK QLoNKdÖKë <êîáëÉ]ÖK

(ô)QKdLçáÖK àá êsëáZá óÖs <ïÖëbÖKë ïáîÖ�ßKë ïäoëÖK bîtkÖK àá ÑÉ óÖs <PìdbSÖK dî{ëR

QLNL˛ÖK êkL`Në <òL¸äÖK àîÉáSÖ êîä|ÖK QKdLçáÖKë êîÖLáÖK èdKb´Kë êìdLZSÖK ÑLás©LN êÖkSáÖK

=btkÖK ãcå óÖs êìbLkS�ßK QLgLî¸ÖK Ügd ï{ êÉdL˛áÖK àá <àçäá

(M)<êìdLZSÖK QLáëÖtáÖKë Åìë¸SÖK ÇÖc ï{ LáN <êìdLZSÖK ÑLás©K ÑLZá ï{ QLáb`ÖK dî{ëR

êìdLZSÖK ÑLás©K QL¸gùáÖ <êîsëäÖK êO�Kdáë <LîZëÖëäÉSÖK ÑÄâë <QLZSäáÖK dLÉSNKë ÜîákRë

=dìbkSÖLN êkL`ÖK bLkS�ßK QLsLo� ï{ QL¸gùáÖK ÇÖc ï{ LáN <èôdáÖLN êkL`ÖK

(Y)uìdL˛á àáqäì ïü®ÖK òL¥¸äÖK àîN êÉdS˛á uìdL˛á êáL�õë êìdLZSÖKë êîäÄSÖK nNKëdÖK eìetR

=ïÖ]áÖK uáSZáÖK àá êtNLäÖK QKdbLOáÖK ÜsbÖ <ïÖëbÖKë ïáîÖ�ßKë ïäoëÖK bîtkÖK àá ÑÉ óÖs

-92- 96-27299

(b)êîÄìë¸SÖKë êîZLSâ´K QLîâëLtSÖK ï{ <QL˛áçáÖK òL¸äÖK àçî{ àáN <òL¸äÖK êÉdL˛á eìetR

=êîüLäÖK ÅoLäáÖKë êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ êkL`ë <ïÖLáÖKë ïÄìë¸SÖK ÜsbÖK dî{ëR Åìdo às

(å)<èdîxkÖK èbìbZÖK êìdLZSÖK ÑLás©Kë <dxkÖK êîåLäSáÖK êîüL¸äÖK uìdL˛áÖK eìetRë uîZ˛R

<òLmS�ßK P¸] <ÜLîÄÖKë <ñd`©K ÑátÖK jd{ë ~Këg©K uîgëRë <êîâëLtSÖK QL¸gùáÖKë

êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ <ïágdÖK rLoÄÖK óÖK ïágdÖK dîw rLoÄÖK àá ÑLÄSâßK dî¸îSN

=êìdm]ÖKë

(ë)=êîüL¸äÖK êìdLZSÖK uìdL˛áÖK ÑìëáSÖ QKdLáWSgK p{Kë] òL˛âõë ÑKëá©K fëùd dLáWSgK

(e)èbLsõë PìdbSÖKë <êìdL˛SgßK QLáb`ÖKë <êîäÄSÖK èbsL¸áÖK dî{ëSÖ ï{LÉÖK ÜLáSåßK ò®ìõ

=ï�ë¸ÖK bLkS�ßK óÖK àçáLámâLN ÅÖtSì Láî{ òL¸äÖÖ PìdbSÖK

(\)=êìbîÖÄSÖK dL`bßK uìdL˛á ÇÖc ï{ LáN <êìdLÉSNßK uìdL˛áÖKë àLáSüßK QLÉOi Üsb

(n)jd|ÖK dî{ëR ÇÖc ï{ LáN <uìdL˛á àáqäì ïR®ÖK òL¸äÖK àîN ÑkKëSÖK Ñ|ÉR QLOîRdR dî{ëR

=QLgdáSáÖK dîw óÖs LgdáR dWÉô àå àá zKdi´

(í)ïR®ÖK òL¸äÖÖ lKd�õ QLtáZá òL˛âõ óÖs êáLtÖK QL†îçÖKë êîtáSZáÖK QLáqäáÖK uîZ˛R

.èdîxkÖK QLîâëLtSÖÖ ê]ZLäÖK YcLáäÖK óÖs bLáSsßK uá uìdL˛á àáqäì

- @FF:êîäoëÖK QLÉd˛ÖKë êîäoëÖK dOs QLÉd˛ÖK ÇÖc ï{ LáN <jL`ÖK rLoÄÖK PâLZ àá

(ô)=íeîîáR dîw fLgô óÖs bëÄtÖK ^äáÖ QLîÖ§ òL˛âõë QLgLîg bLáSsK

(M)dî{ëRë <êìdKb´K PkLäáÖKë <QKdKdÄÖK uäk PkLäáë <êìbLîÄÖK PkLäáÖK ï{ èôdáÖK àîîtR

=ÑZdÖK uá èKëL¸áÖK Üb� óÖs ÇÖc ÑÉ <êîOìdbR [áKdN

(Y)Láîg ß <ê¥¥á®¸ÖKë <ê]kÖKë <ÇÖçS¸áÖKë <ÑátÖK ê†îON êÄÖtSáÖK ê¥îäoëÖK àîâKëÄÖK ÜKdS]K

.èôdáÖLN Lçäá ÅÖtSì Lá

-93- 96-27299
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- D - ëKë ïZîRKdSgßK zbçÖKu¥îáZë ê¥î|îqëÖK ê¥
d|SÖK ó¥Ös òL¥mÄÖK

ÑátÖK ï{ eîîáSÖK ÑLÉiô

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @FG:êîüL¸äÖK QLáqäáÖKë êîÖLátÖK QLNLÄäÖKë àî|qëáÖKë ÑátÖK MLNdôë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)êîsëoÖK ÇëÖ¸ÖK bsKë
 QLâëbá umë óÖs uîZ˛SÖKë <êáqâ©Kë <àîâKëÄÖK cL|âõë ÅîOoR

àö˛N êîÖëbÖK ÑátÖK êáqäáÖ @II êî
L|RßK ÑWá <êîÖëbÖK ÑátÖK dîìLtá ~LOoâK Ñ|ÉR ïSÖK

=êìëL¸Sá èdëkN ÑLátÖKë Q®áLtÖK óÖs <ÑLátÖK ~ëÄ]ë íëL¸SáÖK dZ©K

(M)zLkSâßK ÑOg ÇÖc ï{ LáN <Låcî|äSN êÄÖtSáÖK dîNKbSÖK umëë àîâKëÄÖK cL|âõë àg

óÖs diLOáÖK dîwë diLOáÖK eîîáSÖK uäáÖ ÇÖcë <ÑLWSáßK Übs êÖL] ï{ êÖKbtÖK óÖK ÑëkëÖKë

ÅÖtSì Láî{ êîÖüLtÖK ëô êîsLáSZßK êÖL]ÖK óÖK èdLi´K Ñ®` àá ÇÖc ï{ LáN <˝äZÖK fLgô

<ê]kÖKë <êî
dSÖKë <PìdbSÖK ÇÖc ï{ LáN <ÑátÖK zëdqë <ÑátÖK óÖK ÑëkëÖK jd|N

êìLá]ÖK ÇÖc ï{ LáN <ÑLátÖÖ ïsLáSZßK àLámÖKë êáb`ÖK òLçSâK óÖs èë®s <êá®¸ÖKë

=ídkätÖKë ï¸äZÖK hd]SÖK àá êîâëâLÄÖK

(Y)fLgô óÖs eîîáSÖK uäáÖ ÑátÖK àLÉáN êÄÖtSáÖK QLgLî¸ÖK u¥mëë à¥îâKëÄÖK cL¥|âõë à¥g

}îqëSÖK ï{ë <jëk`ÖK éZë óÖs QLä¸áÖK Q®áLtÖK èLsKdá uá <ÑátÖK ~ëg ï{ ˝äZÖK

ÑátÖK nëd˛N ÅÖtSì Láî{ë <ïsLáSZßK àLámÖKë ÑátÖK QL
LÄ]SgK ^äá ï{ë <êî
dSÖKë

èdëkN Låbkdë àîâKëÄÖK ãcå lKdtSgß QLîÖ§ umë ïxOäìë =ï¸äZÖK hd]SÖKë êìeîîáSÖK

=êáqSäá

(b)}üLqëÖKë dKëb©K fLgô óÖs ÑátÖK MLNdô LçN ÜëÄì ïSÖK êìeîîáSÖK QLgdLááÖK êÖKeõ

QLîÖëù¸áë Ñá]ÖK PO¸N àçÖk{ë òL¸äÖK }îqëR l{d ÇÖc ï{ LáN <èôdáÖÖ êîNLZâ´K

=êîìbWÖK êsLmdÖK

(å)~ë¸N ~L]SÖßK óÖõ àbtì ëô/ë àÄ]SÖì ïü®ÖK òL¸äÖÖ êÖLátÖK QLáb`ë [áKdN eìetRë umë

àÖátì ïü®ÖK òL¸äÖKë <QLNL˛ÖKë }ìdÖKë dm]ÖK ï{ QKdîÄ|ÖK òL¸äÖK Láîg ßë <ÑátÖK

=ïÖÉîçÖK }îÉSÖLN LOÖg àdVöSì ïü®ÖK òL¸äÖKë <jL`ÖK àçNL¸]Ö

(ë)jL`ÖKë ÜLtÖK àîsLoÄÖK ï{ ÑátÖK ï{ zLkâ´K [áKdNë ïNLZì´K ÑátÖK [áKdN bkdë cî|äR

òL¸äÖK Láîg ß <êÖáLtÖK ñëÄÖK ï{ êáqSäá èdëkN èôdáÖK éçZKëR ícÖK eîîáSÖK êZÖLtáÖ

uîáZ ï{ òL¸äÖK àîîtRN ÅÖtSì Láî{ ÇÖcë <êáëd]á QL†{ óÖK àîáSäì ïü®ÖKë QL
ëtáÖK

=àçÖ ïäçáÖK PìdbSÖK dî{ëRë àçSî
dRë àçN pL|S]ßKë QLsLoÄÖK

-94- 96-27299

(e)ïSÖK }üLqëÖK ï{ òL¸äÖÖ êìëL¸SáÖK êÉdL˛áÖK eìetR Åìdo às êkL`ë <ïäçáÖK eîîáSÖK êÖKeõ

èdë˛áÖK ÑWá ñd`ô dîNKbR Åìdo àsë <LîÖtÖK èdKb´K }üLqë ï{ë êîÖLs QKdLçá PÖoSR

ï{ LîÖtÖK ÑátÖK PRKdá óÖK ÑLÄSâßKë ÑátÖK àLÉá ï{ ï|îqëÖK àådìëoR e|]Ö Pî¸äSÖKë

=òKë¸ÖK óÖs ÑLZdÖKë òL¸äÖK ÜLáô êî|îqëÖK QKdLî`ÖK uìëäR óÖs e|]ÖKë <ÑátÖK ~ëg

ÜÖtÖK ÑLZá ï{ Láîg ß <êìbîÖÄSÖK dîw }üLqëÖLN ~L]SÖßK óÖs òL¸äÖK uîZ˛Rë

=ïsLáSZßK rLoÄÖK ï{ ÑátÖK jd{ fLáSÖK óÖs ÑLZdÖK uîZ˛Rë <LîZëÖëäÉSÖKë

(\)èKëL¸á Übs óÖs òLmÄÖÖ êáLçÖK QLîÖØK ñb]õë ~ëÄ]ÖK b]öÉ êîsLáZÖK êáëL¸áÖLN zKdSsßK

=LçÖás zëdq àî¸]SÖë <dZ©K ï{ èôdáÖK

(n)ïâbOÖK àá©Kë êî|îqëÖK êìLá]ÖK êÖL|É àLámë QLîNLÄäÖK Qßëù¸áÖK ML`SâK óÖs uîZ˛SÖK

=àç|üLqëÖ àçüKbô ñbÖ èôdáÖK ÑîWáSÖ àO`Säì ïü®ÖK QLîNLÄäÖK Qßëù¸áÖÖ

(í)jd{ óÖs Ñëk]ÖK àá àçäîÉáSÖ LçîÖK ÑëkëÖK àLámë QL¦ëtáÖK òL¸äÖÖ êkL` [áKdN umë

QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK óÖs Ñëk]ÖK àLámë <LçN pL|S]ßKë ÑátÖK

zëdq }îîÉRë .(BI)àî¦ëtáÖÖ jd|ÖK ù{LÉR ÅîÄ]R àö˛N èb]ëáÖK bsKëÄÖÖ LÄ{ë <êáü®áÖK

àçÖ Ñ|ÉR àô ïxOäì ïü®ÖK QL¦ëtáÖK òL¸äÖK QLZLîS]K PgLäì LáN <àLÉá´K db¦ <ÑátÖK

=QL¦ëtá àçâëÉÖë fLgô dîw óÖs àç|üLqë bÄ{ bm êîâëâLÄÖK êìLá]ÖK

(Ç)dZ©K ôbOá cî|äSÖ QKëo` cL`RKë <ÑLZdÖKë òL¸äÖK dëZô àîN èëZ|ÖK b¸Ö bëçZÖK èbLìe

QLtìd˛SÖK eìetR Åìdo às êìëL¸SáÖK êáîÄÖK íc ÑátÖK ëô íëL¸SáÖK ÑátÖK às íëL¸SáÖK

ÜîîÄR Üqâ uîZ˛Rë <êîÖëbÖK ÑátÖK dîìLtáë àîâKëÄÖ ÑLWSáßK ÇÖc ï{ LáN <ÑLZáÖK Kcå ï{

=˝äZÖK rëâ Xî] àá èbìL]á dîìLtá fLgô óÖs }üLqëÖK

(Ñ)=dëZ©K ï{ eîîáSÖLN êÄÖtSáÖK ÑüL¸áÖK ï{ Ñk|R ïSÖK QLîÖØK eìetR ëô/ë umë

(Ü)uá ldLtSR ïSÖK ÑL|o©K Ñás ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖÖ ê{bçS¸á èbb]á bîsKëá umë

<òLmS¦ßK P¸] <ÜLîÄÖKë <êÖkÖK QKc êáüLÄÖK àîâKëÄÖÖ ÜLSÖK cî|äSÖK êÖL|Éë <êîÖëbÖK dîìLtáÖK

LáN êîÖëbÖK ÑátÖK êáqäá dîìLtáë Ñ|oÖK ~ëÄ] êî¦L|RK cî|äSÖ êáe®ÖK QLtìd˛SÖK à¸N

êî]kÖK QLáb`ÖK dî{ëR Åìdo às <rdKë˛ÖK ÑL|oô Láîg ßë <àîÖáLtÖK ÑL|o©K êìLá] Ñ|Éì

=êáü®áÖK êîsLáSZßK QLáb`ÖK àá Lådîwë êîáîÖtSÖKë

(à)ltN óÖs uÄì LáÖ Lmìô ÑL|o©K Ñás óÖs òLmÄÖLN êÄÖtSáÖK QLîZîRKdSgßK êZÖLtá êÖL|É

êî˛îtáÖK àådgô ï{ dZô ®N êîÖeäá ÑLásô àá éN àáÄR Láî{ êqåLN PÖLoá àá QLîS|ÖK

=ÇÖc ÅOoäì LáWî] <êî˛îtáÖK dg©K àá Lådîwë

-95- 96-27299
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- D - ëKë ïZîRKdSgßK zbçÖKu¥îáZë ê¥î|îqëÖK ê¥
d|SÖK ó¥Ös òL¥mÄÖK

ÑátÖK ï{ eîîáSÖK ÑLÉiô

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @FG:êîüL¸äÖK QLáqäáÖKë êîÖLátÖK QLNLÄäÖKë àî|qëáÖKë ÑátÖK MLNdôë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)êîsëoÖK ÇëÖ¸ÖK bsKë
 QLâëbá umë óÖs uîZ˛SÖKë <êáqâ©Kë <àîâKëÄÖK cL|âõë ÅîOoR

àö˛N êîÖëbÖK ÑátÖK êáqäáÖ @II êî
L|RßK ÑWá <êîÖëbÖK ÑátÖK dîìLtá ~LOoâK Ñ|ÉR ïSÖK

=êìëL¸Sá èdëkN ÑLátÖKë Q®áLtÖK óÖs <ÑLátÖK ~ëÄ]ë íëL¸SáÖK dZ©K

(M)zLkSâßK ÑOg ÇÖc ï{ LáN <Låcî|äSN êÄÖtSáÖK dîNKbSÖK umëë àîâKëÄÖK cL|âõë àg

óÖs diLOáÖK dîwë diLOáÖK eîîáSÖK uäáÖ ÇÖcë <ÑLWSáßK Übs êÖL] ï{ êÖKbtÖK óÖK ÑëkëÖKë

ÅÖtSì Láî{ êîÖüLtÖK ëô êîsLáSZßK êÖL]ÖK óÖK èdLi´K Ñ®` àá ÇÖc ï{ LáN <˝äZÖK fLgô

<ê]kÖKë <êî
dSÖKë <PìdbSÖK ÇÖc ï{ LáN <ÑátÖK zëdqë <ÑátÖK óÖK ÑëkëÖK jd|N

êìLá]ÖK ÇÖc ï{ LáN <ÑLátÖÖ ïsLáSZßK àLámÖKë êáb`ÖK òLçSâK óÖs èë®s <êá®¸ÖKë

=ídkätÖKë ï¸äZÖK hd]SÖK àá êîâëâLÄÖK

(Y)fLgô óÖs eîîáSÖK uäáÖ ÑátÖK àLÉáN êÄÖtSáÖK QLgLî¸ÖK u¥mëë à¥îâKëÄÖK cL¥|âõë à¥g

}îqëSÖK ï{ë <jëk`ÖK éZë óÖs QLä¸áÖK Q®áLtÖK èLsKdá uá <ÑátÖK ~ëg ï{ ˝äZÖK

ÑátÖK nëd˛N ÅÖtSì Láî{ë <ïsLáSZßK àLámÖKë ÑátÖK QL
LÄ]SgK ^äá ï{ë <êî
dSÖKë

èdëkN Låbkdë àîâKëÄÖK ãcå lKdtSgß QLîÖ§ umë ïxOäìë =ï¸äZÖK hd]SÖKë êìeîîáSÖK

=êáqSäá

(b)}üLqëÖKë dKëb©K fLgô óÖs ÑátÖK MLNdô LçN ÜëÄì ïSÖK êìeîîáSÖK QLgdLááÖK êÖKeõ

QLîÖëù¸áë Ñá]ÖK PO¸N àçÖk{ë òL¸äÖK }îqëR l{d ÇÖc ï{ LáN <èôdáÖÖ êîNLZâ´K

=êîìbWÖK êsLmdÖK

(å)~ë¸N ~L]SÖßK óÖõ àbtì ëô/ë àÄ]SÖì ïü®ÖK òL¸äÖÖ êÖLátÖK QLáb`ë [áKdN eìetRë umë

àÖátì ïü®ÖK òL¸äÖKë <QLNL˛ÖKë }ìdÖKë dm]ÖK ï{ QKdîÄ|ÖK òL¸äÖK Láîg ßë <ÑátÖK

=ïÖÉîçÖK }îÉSÖLN LOÖg àdVöSì ïü®ÖK òL¸äÖKë <jL`ÖK àçNL¸]Ö

(ë)jL`ÖKë ÜLtÖK àîsLoÄÖK ï{ ÑátÖK ï{ zLkâ´K [áKdNë ïNLZì´K ÑátÖK [áKdN bkdë cî|äR

òL¸äÖK Láîg ß <êÖáLtÖK ñëÄÖK ï{ êáqSäá èdëkN èôdáÖK éçZKëR ícÖK eîîáSÖK êZÖLtáÖ

uîáZ ï{ òL¸äÖK àîîtRN ÅÖtSì Láî{ ÇÖcë <êáëd]á QL†{ óÖK àîáSäì ïü®ÖKë QL
ëtáÖK

=àçÖ ïäçáÖK PìdbSÖK dî{ëRë àçSî
dRë àçN pL|S]ßKë QLsLoÄÖK

-94- 96-27299

(e)ïSÖK }üLqëÖK ï{ òL¸äÖÖ êìëL¸SáÖK êÉdL˛áÖK eìetR Åìdo às êkL`ë <ïäçáÖK eîîáSÖK êÖKeõ

èdë˛áÖK ÑWá ñd`ô dîNKbR Åìdo àsë <LîÖtÖK èdKb´K }üLqë ï{ë êîÖLs QKdLçá PÖoSR

ï{ LîÖtÖK ÑátÖK PRKdá óÖK ÑLÄSâßKë ÑátÖK àLÉá ï{ ï|îqëÖK àådìëoR e|]Ö Pî¸äSÖKë

=òKë¸ÖK óÖs ÑLZdÖKë òL¸äÖK ÜLáô êî|îqëÖK QKdLî`ÖK uìëäR óÖs e|]ÖKë <ÑátÖK ~ëg

ÜÖtÖK ÑLZá ï{ Láîg ß <êìbîÖÄSÖK dîw }üLqëÖLN ~L]SÖßK óÖs òL¸äÖK uîZ˛Rë

=ïsLáSZßK rLoÄÖK ï{ ÑátÖK jd{ fLáSÖK óÖs ÑLZdÖK uîZ˛Rë <LîZëÖëäÉSÖKë

(\)èKëL¸á Übs óÖs òLmÄÖÖ êáLçÖK QLîÖØK ñb]õë ~ëÄ]ÖK b]öÉ êîsLáZÖK êáëL¸áÖLN zKdSsßK

=LçÖás zëdq àî¸]SÖë <dZ©K ï{ èôdáÖK

(n)ïâbOÖK àá©Kë êî|îqëÖK êìLá]ÖK êÖL|É àLámë QLîNLÄäÖK Qßëù¸áÖK ML`SâK óÖs uîZ˛SÖK

=àç|üLqëÖ àçüKbô ñbÖ èôdáÖK ÑîWáSÖ àO`Säì ïü®ÖK QLîNLÄäÖK Qßëù¸áÖÖ

(í)jd{ óÖs Ñëk]ÖK àá àçäîÉáSÖ LçîÖK ÑëkëÖK àLámë QL¦ëtáÖK òL¸äÖÖ êkL` [áKdN umë

QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK óÖs Ñëk]ÖK àLámë <LçN pL|S]ßKë ÑátÖK

zëdq }îîÉRë .(BI)àî¦ëtáÖÖ jd|ÖK ù{LÉR ÅîÄ]R àö˛N èb]ëáÖK bsKëÄÖÖ LÄ{ë <êáü®áÖK

àçÖ Ñ|ÉR àô ïxOäì ïü®ÖK QL¦ëtáÖK òL¸äÖK QLZLîS]K PgLäì LáN <àLÉá´K db¦ <ÑátÖK

=QL¦ëtá àçâëÉÖë fLgô dîw óÖs àç|üLqë bÄ{ bm êîâëâLÄÖK êìLá]ÖK

(Ç)dZ©K ôbOá cî|äSÖ QKëo` cL`RKë <ÑLZdÖKë òL¸äÖK dëZô àîN èëZ|ÖK b¸Ö bëçZÖK èbLìe

QLtìd˛SÖK eìetR Åìdo às êìëL¸SáÖK êáîÄÖK íc ÑátÖK ëô íëL¸SáÖK ÑátÖK às íëL¸SáÖK

ÜîîÄR Üqâ uîZ˛Rë <êîÖëbÖK ÑátÖK dîìLtáë àîâKëÄÖ ÑLWSáßK ÇÖc ï{ LáN <ÑLZáÖK Kcå ï{

=˝äZÖK rëâ Xî] àá èbìL]á dîìLtá fLgô óÖs }üLqëÖK

(Ñ)=dëZ©K ï{ eîîáSÖLN êÄÖtSáÖK ÑüL¸áÖK ï{ Ñk|R ïSÖK QLîÖØK eìetR ëô/ë umë

(Ü)uá ldLtSR ïSÖK ÑL|o©K Ñás ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖÖ ê{bçS¸á èbb]á bîsKëá umë

<òLmS¦ßK P¸] <ÜLîÄÖKë <êÖkÖK QKc êáüLÄÖK àîâKëÄÖÖ ÜLSÖK cî|äSÖK êÖL|Éë <êîÖëbÖK dîìLtáÖK

LáN êîÖëbÖK ÑátÖK êáqäá dîìLtáë Ñ|oÖK ~ëÄ] êî¦L|RK cî|äSÖ êáe®ÖK QLtìd˛SÖK à¸N

êî]kÖK QLáb`ÖK dî{ëR Åìdo às <rdKë˛ÖK ÑL|oô Láîg ßë <àîÖáLtÖK ÑL|o©K êìLá] Ñ|Éì

=êáü®áÖK êîsLáSZßK QLáb`ÖK àá Lådîwë êîáîÖtSÖKë

(à)ltN óÖs uÄì LáÖ Lmìô ÑL|o©K Ñás óÖs òLmÄÖLN êÄÖtSáÖK QLîZîRKdSgßK êZÖLtá êÖL|É

êî˛îtáÖK àådgô ï{ dZô ®N êîÖeäá ÑLásô àá éN àáÄR Láî{ êqåLN PÖLoá àá QLîS|ÖK

=ÇÖc ÅOoäì LáWî] <êî˛îtáÖK dg©K àá Lådîwë

-95- 96-27299
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(f)˝ìdbSÖK ÑWá ULâ´K LçîÖs PÖxR ïSÖK àçáÖK ï{ dëZ©K ÑÉLîå ÑîÖ]Rë lKdtSgK

àåeÉKdá àî¸]R ldxN <òLmS�ßK P¸] LçSwLîk èbLsõë <Ñ|oÖK êìLsdë lìdáSÖKë

=LîâbÖK àådëZôë

(r)ïü®ÖK òL¸äÖK àçî{ àáN) êáe®ÖK ÅüLVëÖK àÖá]ì ïü®ÖK QKdZLçáÖÖ êZSäáÖK êÖLátÖK dî¸îR

Åìdo às (@HD@ ÜLtÖ àî†Z®ÖK eÉdáN êÄÖtSáÖK êî�L|R®Ö LÄ{ë QL†Zß àådLOSsK ddÄSì

òKeõ ÑáLÉSá [çâ rLORK Ñ®` àá <êîOäZ©K ÑîåöSÖK ÅüLVëë ïOäZ©K ÜîÖtSÖLN zKdSsßK èbLìe

.íëxÖÖK PìdbSÖK óÖs ÑáS˛ì ícÖKë ÑátÖK ~ë¸N ÅÖtSáÖK PìdbSÖK

- E - ëKë ïZîRKdSgßK zbçÖKÑ¥átÖK QLîÖëù¸á à¥îN ê¥¥áòKëáÖK e¥ìetR

ÑLZdÖKë òL¸äÖÖ èdg©Kë

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- @FH:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)ÑLátÖKë êS�ùá }üLqë ï{ àîÖáLtÖKë àîwd|SáÖK dîw ÑLátÖK uSáR àLámÖ QLgLîg bLáSsK

ÑátÖK àîâKë� PâLZ àá êáü®áÖK êìLá]ÖLN êîÖeäá uìdL˛á ï{ àîÖáLtÖKë àîîágëáÖK

Ñ|ÉR Ñás zëdq fLgô óÖs ï|îqëÖK dëoSÖK eìetRë =ïsLáSZßK àLámÖK QLmìëtSNë

.êìdg©K QLîÖëù¸áÖKë ÑátÖK QLîÖëù¸á àîN Åî{ëSÖK

(M)<T�ëÖK ltN ëô T�ëÖK ÑÉ ÑátÖÖ <èKëL¸áÖK Üb� óÖs <ÑZdÖKë èôdáÖK dLîS`K êìd] êÖL|É

ÑátÖK zëdqë êÖLátÖK Xî] àá àîîáLqäÖK dîw ÑLátÖÖ êOgLäáÖK êìLá]ÖK dî{ëR ï{ dqäÖKë

=ïsLáSZßK àLámÖKë

(Y)òL¸äÖÖ jd|ÖK ê†îçR óÖs uîZ˛SÖK ëô/ë e{Kë]ÖK dî{ëSN <QLtìd˛SÖK Åìdo às <ÜLîÄÖK

óÖsë Üç|üLqë ï¥¥{ ÜådKdáSgK àL¥¥ám u¥á êìbÖKëÖK QKeLZ´K óÖs Ñëk]ÖÖ ÑLZdÖKë

<èôdáÖKë ÑZdÖK àîN èdg©K QLîÖëù¸áÖ íëL¸SáÖK Ü¥gLÄSÖK uîZ˛Rë =ê¥ìbÖKëÖK QLÄ]S¸áÖK

dî¸îR eìetR Lmìôë uîZ˛SÖK ëô/ë e{Kë]ÖKë êáü®áÖK QLtìd˛SÖK Åìdo às ÇÖc ï{ LáN

=Q®áLtÖK QLçá™Ö êO¸äÖLN êîìbWÖK êsLmdÖK

(b)Üî¸ÄR eetR ïSÖK QLåLZRßK dîîxR <dëáô êÖáZ ï{ <ÑëLäSR ÜîÖtSÖK ÑLZá ï{ QLgLîg umë

ÑátÖK ï{ êìdg©K QLîÖëù¸áÖK ÜgLÄR Üëç|á eìetR êîxN <˝äZÖK rëâ fLgô óÖs ÑátÖK

=à¸ÖK dLOÉë ÑL|o©K êìLsdN ÅÖtSì Láî{ Láîg ß <ÑeäáÖK ï{ë

-96- 96-27299

(å)<êîÖeäáÖKë êîäçáÖK ÑLás©K dî¸îR Lçâöi àá ïSÖK QLîZëÖëäÉSÖK òLäS�K jd{ë êîáäR àî¸]R

àî¸äZÖÖ êkk`áÖK dKëb©K ï{ Ñ1ë]R êîÖás òKdZõë <Ñ`bÖK bîÖëRë <êîRKcÖK êÖLs´K uîZ˛Rë

=dZ©K êm|`äáÖK }üLqëÖK ~Loâ àá Yëd`ÖK àá èôdáÖK àîÉáRë <êîZLSâßK êîÖátÖK dLoõ ï{

(ë)Üqâë ïsLáSZßK àLámÖK QLtìd˛R ÇÖc ï{ LáN <[áKdOÖKë QLgLî¸ÖK àá êsëáZá êgKdb

<àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖK eìetR êî|îÉ bìb]SÖ <êîäoëÖK QLgLî¸ÖKë QLìëÖë™Ö LÄ{ë <PüKdmÖK

QLîÖëù¸áÖKë <dZöN ÑátÖKë <PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK àîN Lá fLäÖK T�ë Üî¸ÄR ï{ êâëdáÖKë

<vKd|ÖKë ê]KdÖKë <èbî|áÖK ïsLáSZßK ÑátÖK ÑLÉiô àá Lådîwë <êîsëoÖK êo˛â©Kë <êìdg©K

.Lçäá èbL|SgßKë

- @GIP¸] <èb]SáÖK Üá©Kë <QLNLÄäÖKë <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë jL`ÖK rLoÄÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:òLmS�ßK

(ô)ÑátÖK MLNdô QLoNKdë êÖkÖK QKc êîáëÉ]ÖK QL†îçÖK Ñá˛R ïSÖK êOgLäáÖK dîNKbSÖK bLáSsK

<ÑátÖK àá êS�ùá QKdS|Ö QKeLZõ óÖs Ñëk]ÖK ÑLZdÖKë òL¸äÖÖ ^îSì LáN àîÖáLtÖK QLoNKdë

QLsLg ÑìbtSÖ QLOîRdSÖK umëë <Ñìë]SÖÖ êÖNL� bsLÄRë Ñás QLÄ]S¸á ÜçÖ àëÉR àôë

=êî|îqëÖK ÜçRLî] ï{ë ÜçÖLásô ï{ ÜçábÄRë ÜådëoR ML¸] óÖs ÇÖc àëÉì àô àëb ÑátÖK

(M)ÜîÖtSÖK [áKdNë <èdÉSOáÖK êîá®s´K Q®á]ÖK Åìdo às êîáîÖtR [áKdN dî{ëRë ÜîákR

òL¸äÖK àîN dKëb©K dk] Übsë <àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖLN ïsëÖK èbLìeÖ êîtáSZáÖKë êîgdbáÖK

Å{Kdáë QLáb` dî{ëRë =˝äZÖK rëâ fLgô óÖs êîoáâ PÖKë� ï{ èdg©K Ñ`Kb ÑLZdÖKë

=êâëdáÖLN Ü¸SR ïSÖK ÑátÖK QLOîRdRë <ÑátÖK àÉLáô ï{ Ñ|oÖK êìLsd QLáb` ÑWá <ÜsbÖK

(Y).ÑátÖK àÉLáô uîáZ ï{ hd]SÖK ÑLÉiô àá ãdîwë ï¸äZÖK hd]SÖK bm àîâKëÄÖK cL|âõë àg

dKdÄÖK uäkë êoÖ¸ÖK u�Këá ï{ èôdáÖK - íKe

- @G@àîÉáRë .ãbÖN ê¥áëÉ] ï¥{ ÇdS˛ì àô ï{ bd{ ÑÉ Å¥] ó¥Ös àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK à®¥s´K jäì

dáô ïgLî¸ÖKë íbLkS�ßKë ïsLáSZßK LåeÉdá àî¸]Rë ïRKcÖK Ñ®ÄSg®Ö LçÖîâë Lådëb òKbô àá èôdáÖK

.èLî]ÖK PâKëZ uîáZ ï{ êÖòL¸áÖKë \ëmëÖK fLgô óÖs êáKbS¸áÖK êîáäSÖKë èdKbßKë ÜÉ]ÖK ÅîÄ]SÖ ídëdm

àá <uáSZáÖK ï{ QLìëS¸á èbs óÖs dVùR êtO˛á èLî] èôdáÖK Lî]R àô àëb Ñë]R ïSÖK èëÄÖK QL�®së

ÇKdSiK ï{ ÑWáSáÖK zbçÖK ÅîÄ]R àú{ ÇÖcÖ .êáLtÖK èLî]ÖK ï{ ñëS¸á óÖsô óÖõ êìLxÖÖ ïk`˛ÖK ñëS¸áÖK

àìëÉR ~bô èdëkN ˝Étì àeKëR óÖõ íbùì àô éâöi àá dKdÄÖK uäk ï{ èKëL¸áÖK Üb� óÖs ÑZdÖKë èôdáÖK

uäk êîÖás ï{ èKëL¸áÖK íbùRë .ÜîÖ¸ÖK ïoKdÄáìbÖK ÅîOoSÖK uîZ˛Rë êîoKdÄáìbÖK eìetSÖ Üeß ëåë <uáSZáÖK

êîÖás ï{ èKëL¸áÖK dkätÖ ïÖt|ÖK YLábßK ÅîÄ]R dîOÉ b] óÖõ LçâëbN dctSì èdVùá ê|îqë ïgLî¸ÖK dKdÄÖK

-97- 96-27299
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(f)˝ìdbSÖK ÑWá ULâ´K LçîÖs PÖxR ïSÖK àçáÖK ï{ dëZ©K ÑÉLîå ÑîÖ]Rë lKdtSgK

àåeÉKdá àî¸]R ldxN <òLmS�ßK P¸] LçSwLîk èbLsõë <Ñ|oÖK êìLsdë lìdáSÖKë

=LîâbÖK àådëZôë

(r)ïü®ÖK òL¸äÖK àçî{ àáN) êáe®ÖK ÅüLVëÖK àÖá]ì ïü®ÖK QKdZLçáÖÖ êZSäáÖK êÖLátÖK dî¸îR

Åìdo às (@HD@ ÜLtÖ àî†Z®ÖK eÉdáN êÄÖtSáÖK êî�L|R®Ö LÄ{ë QL†Zß àådLOSsK ddÄSì

òKeõ ÑáLÉSá [çâ rLORK Ñ®` àá <êîOäZ©K ÑîåöSÖK ÅüLVëë ïOäZ©K ÜîÖtSÖLN zKdSsßK èbLìe

.íëxÖÖK PìdbSÖK óÖs ÑáS˛ì ícÖKë ÑátÖK ~ë¸N ÅÖtSáÖK PìdbSÖK

- E - ëKë ïZîRKdSgßK zbçÖKÑ¥átÖK QLîÖëù¸á à¥îN ê¥¥áòKëáÖK e¥ìetR

ÑLZdÖKë òL¸äÖÖ èdg©Kë

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- @FH:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)ÑLátÖKë êS�ùá }üLqë ï{ àîÖáLtÖKë àîwd|SáÖK dîw ÑLátÖK uSáR àLámÖ QLgLîg bLáSsK

ÑátÖK àîâKë� PâLZ àá êáü®áÖK êìLá]ÖLN êîÖeäá uìdL˛á ï{ àîÖáLtÖKë àîîágëáÖK

Ñ|ÉR Ñás zëdq fLgô óÖs ï|îqëÖK dëoSÖK eìetRë =ïsLáSZßK àLámÖK QLmìëtSNë

.êìdg©K QLîÖëù¸áÖKë ÑátÖK QLîÖëù¸á àîN Åî{ëSÖK

(M)<T�ëÖK ltN ëô T�ëÖK ÑÉ ÑátÖÖ <èKëL¸áÖK Üb� óÖs <ÑZdÖKë èôdáÖK dLîS`K êìd] êÖL|É

ÑátÖK zëdqë êÖLátÖK Xî] àá àîîáLqäÖK dîw ÑLátÖÖ êOgLäáÖK êìLá]ÖK dî{ëR ï{ dqäÖKë

=ïsLáSZßK àLámÖKë

(Y)òL¸äÖÖ jd|ÖK ê†îçR óÖs uîZ˛SÖK ëô/ë e{Kë]ÖK dî{ëSN <QLtìd˛SÖK Åìdo às <ÜLîÄÖK

óÖsë Üç|üLqë ï¥¥{ ÜådKdáSgK àL¥¥ám u¥á êìbÖKëÖK QKeLZ´K óÖs Ñëk]ÖÖ ÑLZdÖKë

<èôdáÖKë ÑZdÖK àîN èdg©K QLîÖëù¸áÖ íëL¸SáÖK Ü¥gLÄSÖK uîZ˛Rë =ê¥ìbÖKëÖK QLÄ]S¸áÖK

dî¸îR eìetR Lmìôë uîZ˛SÖK ëô/ë e{Kë]ÖKë êáü®áÖK QLtìd˛SÖK Åìdo às ÇÖc ï{ LáN

=Q®áLtÖK QLçá™Ö êO¸äÖLN êîìbWÖK êsLmdÖK

(b)Üî¸ÄR eetR ïSÖK QLåLZRßK dîîxR <dëáô êÖáZ ï{ <ÑëLäSR ÜîÖtSÖK ÑLZá ï{ QLgLîg umë

ÑátÖK ï{ êìdg©K QLîÖëù¸áÖK ÜgLÄR Üëç|á eìetR êîxN <˝äZÖK rëâ fLgô óÖs ÑátÖK

=à¸ÖK dLOÉë ÑL|o©K êìLsdN ÅÖtSì Láî{ Láîg ß <ÑeäáÖK ï{ë

-96- 96-27299

(å)<êîÖeäáÖKë êîäçáÖK ÑLás©K dî¸îR Lçâöi àá ïSÖK QLîZëÖëäÉSÖK òLäS�K jd{ë êîáäR àî¸]R

àî¸äZÖÖ êkk`áÖK dKëb©K ï{ Ñ1ë]R êîÖás òKdZõë <Ñ`bÖK bîÖëRë <êîRKcÖK êÖLs´K uîZ˛Rë

=dZ©K êm|`äáÖK }üLqëÖK ~Loâ àá Yëd`ÖK àá èôdáÖK àîÉáRë <êîZLSâßK êîÖátÖK dLoõ ï{

(ë)Üqâë ïsLáSZßK àLámÖK QLtìd˛R ÇÖc ï{ LáN <[áKdOÖKë QLgLî¸ÖK àá êsëáZá êgKdb

<àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖK eìetR êî|îÉ bìb]SÖ <êîäoëÖK QLgLî¸ÖKë QLìëÖë™Ö LÄ{ë <PüKdmÖK

QLîÖëù¸áÖKë <dZöN ÑátÖKë <PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK àîN Lá fLäÖK T�ë Üî¸ÄR ï{ êâëdáÖKë

<vKd|ÖKë ê]KdÖKë <èbî|áÖK ïsLáSZßK ÑátÖK ÑLÉiô àá Lådîwë <êîsëoÖK êo˛â©Kë <êìdg©K

.Lçäá èbL|SgßKë

- @GIP¸] <èb]SáÖK Üá©Kë <QLNLÄäÖKë <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë jL`ÖK rLoÄÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:òLmS�ßK

(ô)ÑátÖK MLNdô QLoNKdë êÖkÖK QKc êîáëÉ]ÖK QL†îçÖK Ñá˛R ïSÖK êOgLäáÖK dîNKbSÖK bLáSsK

<ÑátÖK àá êS�ùá QKdS|Ö QKeLZõ óÖs Ñëk]ÖK ÑLZdÖKë òL¸äÖÖ ^îSì LáN àîÖáLtÖK QLoNKdë

QLsLg ÑìbtSÖ QLOîRdSÖK umëë <Ñìë]SÖÖ êÖNL� bsLÄRë Ñás QLÄ]S¸á ÜçÖ àëÉR àôë

=êî|îqëÖK ÜçRLî] ï{ë ÜçÖLásô ï{ ÜçábÄRë ÜådëoR ML¸] óÖs ÇÖc àëÉì àô àëb ÑátÖK

(M)ÜîÖtSÖK [áKdNë <èdÉSOáÖK êîá®s´K Q®á]ÖK Åìdo às êîáîÖtR [áKdN dî{ëRë ÜîákR

òL¸äÖK àîN dKëb©K dk] Übsë <àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖLN ïsëÖK èbLìeÖ êîtáSZáÖKë êîgdbáÖK

Å{Kdáë QLáb` dî{ëRë =˝äZÖK rëâ fLgô óÖs êîoáâ PÖKë� ï{ èdg©K Ñ`Kb ÑLZdÖKë

=êâëdáÖLN Ü¸SR ïSÖK ÑátÖK QLOîRdRë <ÑátÖK àÉLáô ï{ Ñ|oÖK êìLsd QLáb` ÑWá <ÜsbÖK

(Y).ÑátÖK àÉLáô uîáZ ï{ hd]SÖK ÑLÉiô àá ãdîwë ï¸äZÖK hd]SÖK bm àîâKëÄÖK cL|âõë àg

dKdÄÖK uäkë êoÖ¸ÖK u�Këá ï{ èôdáÖK - íKe

- @G@àîÉáRë .ãbÖN ê¥áëÉ] ï¥{ ÇdS˛ì àô ï{ bd{ ÑÉ Å¥] ó¥Ös àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK à®¥s´K jäì

dáô ïgLî¸ÖKë íbLkS�ßKë ïsLáSZßK LåeÉdá àî¸]Rë ïRKcÖK Ñ®ÄSg®Ö LçÖîâë Lådëb òKbô àá èôdáÖK

.èLî]ÖK PâKëZ uîáZ ï{ êÖòL¸áÖKë \ëmëÖK fLgô óÖs êáKbS¸áÖK êîáäSÖKë èdKbßKë ÜÉ]ÖK ÅîÄ]SÖ ídëdm

àá <uáSZáÖK ï{ QLìëS¸á èbs óÖs dVùR êtO˛á èLî] èôdáÖK Lî]R àô àëb Ñë]R ïSÖK èëÄÖK QL�®së

ÇKdSiK ï{ ÑWáSáÖK zbçÖK ÅîÄ]R àú{ ÇÖcÖ .êáLtÖK èLî]ÖK ï{ ñëS¸á óÖsô óÖõ êìLxÖÖ ïk`˛ÖK ñëS¸áÖK

àìëÉR ~bô èdëkN ˝Étì àeKëR óÖõ íbùì àô éâöi àá dKdÄÖK uäk ï{ èKëL¸áÖK Üb� óÖs ÑZdÖKë èôdáÖK

uäk êîÖás ï{ èKëL¸áÖK íbùRë .ÜîÖ¸ÖK ïoKdÄáìbÖK ÅîOoSÖK uîZ˛Rë êîoKdÄáìbÖK eìetSÖ Üeß ëåë <uáSZáÖK

êîÖás ï{ èKëL¸áÖK dkätÖ ïÖt|ÖK YLábßK ÅîÄ]R dîOÉ b] óÖõ LçâëbN dctSì èdVùá ê|îqë ïgLî¸ÖK dKdÄÖK

-97- 96-27299
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íbùì èKëL¸áÖK Üb� óÖs êîgLî¸ÖK èLî]ÖK ï{ èôdáÖK ÇKdSiK àú{ <bbkÖK Kcå ï{ë .ïáëÉ]ÖK dKdÄÖK uäk

Üb� óÖs dKdÄÖK uäk êîÖás ï{ èôdáÖK ÇKdSiL{ .ÜLs ÑÉ˛N èôdáÖLN lëçäÖK êîÖás ï{ êîáå©K yÖLN Kdëb

Lodi ÇÖcÉ ãdLOSsK àÉáì Láâõë P¸]{ êoî¸OÖK êîoKdÄáìbÖKë êÖKbtÖK PÖLoá àá LOÖoá btì ß èKëL¸áÖK

QLìëS¸á ê{LÉ ï{ Lådëqäá ÑL`bõë Lo˛â LÉKdSiK èôdáÖK ÇKdSiK àëbO{ .èôdáÖK ^ÖLká èLsKdáÖ Lìdëdm

.ÜÖ¸ÖKë êîáäSÖKë èKëL¸áÖK ï{ êÖWáSáÖK zKbå©K ÅîÄ]R àÉáì ß <dKdÄÖK uäk

- @GAèôdáÖK ÑKeR ß <àKbÖOÖK Üqtá ï{ êîoKdÄáìbÖLN c`©K ë]â ~LoäÖK êtgKëÖK êÉd]ÖK àá ÜwdÖK óÖsë

àá Lådîwë êìdKeëÖK QL†îçÖK ï{ Láîg ß <ÜÉ]ÖK QLìëS¸á Üqtá ï{ Lk�Lâ ®îWáR êÖWáá dîOÉ b] óÖõ

QL†îçÖK ï{ êîgLîg êoÖg óÖs Ñëk]ÖK ï{ ÜbÄSÖK àá Ñî†m db� ñëg ed]R ÜÖë <êìcî|äSÖK QL†îçÖK

ÜLs ÑëÖ]N dKdÄÖK uäk PkLäá àá êüLáÖK ï{ BI óÖõ èôdáÖK êO¸äN ÑëkëÖK zbå ÅîÄ]R ï{ ëô êîtìd˛SÖK

êîtìd˛SÖK QL†îçÖK òLmsô àîN òL¸äÖK êO¸ä{ .ïsLáSZßKë íbLkS�ßK ˝ÖZáÖK ãd�ô ícÖK zbçÖK ëåë <@HHD

ltN àô ÑN .LîáÖLs <êìdKeëÖK PkLäáÖK ï{ àØK ÇÖc às àçSO¸â ÑÄRë <êüLáÖK ï{ @I ñbtSR ß ÑKeR ß

LmL|`âK Qbçi <êìdcZ êîsLáSZKë êìbLkS�Kë êîgLîg QKdîxSN dáR ïSÖK àKbÖOÖK ÇÖc ï{ LáN <àKbÖOÖK

ï{ Ñ�©K óÖs àîO`LäÖK }kâ ÑWáR èôdáÖK àô Üwdë .êîtìd˛SÖK QL†îçÖK ï{ èôdáÖK ÑîWáR êO¸â ï{ KdîOÉ

òLms©K ÑëbÖK ê{LÉ ï{ PkLäáÖK Ñxi ï{ë TìëkSÖK ï{ Å]ÖK óÖs TÖk] Lçâôë LOìdÄR àKbÖOÖK uîáZ

PkLäáÖÖ àî]idáÖLN ÅÖtSì Láî{ dîo` ÑÉ˛N Lk�Lâ ®îWáR êÖWáá ÑKeR ß Lçâú{ <LOìdÄR èb]SáÖK Üá©K ï{

ÑqR àô àÉáì êîáëÉ]ÖK ÑÉLîçÖKë êîgLî¸ÖK MKe]©K àá bìbtÖÖ êìbîÖÄSÖK ÑátÖK nLáâô à© ÇÖcë .êáLtÖK

Ñxi óÖK ït¸ÖK às nîOWSÖÖ èôdáÖK ldtSR b�ë .êáLtÖK èLî]ÖK ï{ èôdáÖK ÇKdSiK àëb Ñë]R QLOÄs êNLWáN

ê|ÖÉSÖKë Ñ|oÖK êìLsdë èdg©K às LçRLîÖëù¸áë <êìeîîáSÖK QLgdLááÖKë }�KëáÖK PO¸N êîgLî¸ÖK PkLäáÖK

uäk PkLäá ï{ë êgLî¸ÖK ï{ èôdáÖK ÇKdSiKë .éîÖs êq{L]áÖÖë ÜLtÖK PkäáÖK Ñxi óÖK ït¸ÖÖ êqåLOÖK

YKdbõ óÖõ íbùìë <êîgLî¸ÖK QLìëÖë©K bìb]R èbLsK ï{ Üç¸ì êîtìd˛SÖK QL†îçÖKë QLáëÉ]ÖK ï{ dKdÄÖK

Üî�ë QLáLáSåK àá èôdáÖÖ Lá [ÖLtR àôë ˝ÉtR àô Lçâöi àá êîgLî¸ÖK ÑLás©K ÑëKbZ ï{ èbìbZ bëäN

.êîgLî¸ÖK ÜLtÖK dLîSÖK LìLm� àö˛N èbìbZ QKdëqäá ^îSìë <Lç¸äZN ÅÖtSR MdLZRë
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- @ - íKe ïZîRKdSgßK zbçÖKèKëL¸áÖK Üb	 óÖs èôdáÖK ÑëkëN êÖî|ÉÖK dîNKbSÖK cL`RK

êÉdL˛áÖKë dKd¥¥ÄÖK u¥¥äk QL¥¥îÖásë êoÖ¸ÖK ÑÉLîå ó¥¥Öõ

Lçî{ êÖáLÉÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @HI:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)ï{ KcÉë <êîáëÉ]ÖK àLZÖÖKë QL†îçÖK ï{ àî¸äZÖK àîN àeKëSÖK zbå bìb]SN ÜKeSÖßK

zKbåô umë <dëáô êÖáZ ï{ <ÇÖc ï{ LáN =ïüLmÄÖK ÜLqäÖK ï{ë <êáLtÖK êìdKb´K QLâLîÉÖK

ÑîWáR óÖõ ÑëkëÖK ldxN òL¸äÖK bbs ï{ êgëáÖá èbLìe ÅÄ]ì LáN dîNKbR cî|äRë èbb]á

êîNLZìõ dîNKbR cL`RLN êáLtÖK êìdKb´Kë êîáëÉ]ÖK PkLäáÖK ÑÉ ï{ ÑZdÖKë èôdáÖK àîN ëL¸Sá

=ÑL]ÖK Lsb Kcõ

(M)MKe]©K u4Z˛R êîNL`SâßK ÜqäÖK ï{ dîNKbR <LOgLäá ÇÖc àëÉì Xî] <Ñá˛R dîNKbR cL`RK

P¸äÖK ˝|äN êîNL`SâßK dîw ëô êîNL`SâßK êáLtÖK PkLäáÖK ï{ èôdáÖK ÇKdiõ óÖs êîgLî¸ÖK

=ÑZdÖÖ ê]LSáÖK QLìëS¸áÖKë

(Y)ï{ë ïgLî¸ÖK ÑátÖK êgdLáá ï{ èKëL¸áÖK Üb	 óÖs ÑZdÖKë èôdáÖK ~ëÄ] eìetRë êìLá]

=QLNLÄäÖKë êîgLî¸ÖK MKe]©K ï{ êìëmtÖK ÇÖc ï{ LáN <QLîtáZÖK àìëÉR êìd]

(b)<êO`SäáÖK QL†îçÖK ï{ èôdáÖÖ ïgLî¸ÖK ÑîWáSÖK óÖs êîNL`SâßK ÜqäÖÖ dìLxSáÖK dîVöSÖK êtZKdá

=Lç]®kõ ëô ÜqäÖK ãcå ÑìbtR ï{ <òLmS	ßK bäs <dqäÖKë

(å)êîáÉÖK QLâLîOÖK d˛âë ÑîÖ]Rë uáZ Ñ®` àá èôdáÖK ÑîWáR ï{ ed]áÖK ÜbÄSÖK ÜîîÄRë bkd

dKdÄÖK uäk PkLäá }ÖS`á ï{ QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs ÑZdÖKë èôdáÖK às ÜLqSâLN êî|îÉÖKë

óÖs àî|qëáÖK ÑLZdÖKë òL¸äÖK bbs às QLâLîOÖK d˛âë <jL`ÖKë ÜLtÖK àîsLoÄÖK ï{

°{LÉSá Å]N ÑZdÖKë èôdáÖK uSáR àLámë <êìëäg èdëkN QLáëÉ]ÖK ï{ QLìëS¸áÖK }ÖS`á

êîáëÉ]ÖK ÑÉLîçÖK Ñ`Kb QLîÖ§ êáL	õë <LçsKëâô }ÖS`áN êáLtÖK }üLqëÖK óÖõ ÑëkëÖK ï{

=àKbîáÖK Kcå ï{ ed]áÖK ÜbÄSÖK bkdÖ

(ë)ï{ èôdáÖK êÉdL˛á às QLgKdb ídZR ïSÖK Uë]OÖK båLtáë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK Üsb

=êÉdL˛áÖK ãcå dVô àsë <êîÖátÖK ÇÖR Lçî{ Ub]R ïSÖK ê†îOÖKë dKdÄÖK uäk êîÖás

(e)uîáZ óÖs dKdÄÖK uäk êîÖás ï{ àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖK êÉdL˛á èbLìe uîZ˛R

=QLìëS¸áÖK

-100- 96-27299

(\)QLgdLááë QLgLî¸Ö QLáëÉ]ÖK àá êÖëááÖK QLáqäáÖK ïäOR àLám <òLmS�ßK bäsë <uîZ˛R

=àçRLìëS¸á u{dë QLáqäáÖK ãcå ï{ òL¸äÖK bbs èbLìeÖ êìeîîáR ß

(n)èôdáÖK êÉdL˛á èbLìe eetì ÑZdÖKë èôdáÖK àîN àìbÖKëÖK QLîÖëù¸áë ÑátÖK ÜgLÄR àöN dKd�´K

êáe®ÖK dîNKbSÖK ÇÖc ï{ LáN <êìLxÖK ãcå ÅîÄ]SÖ êOgLäá dîNKbR cL`RKë <êáLtÖK èLî]ÖK ï{

=êîäçáÖK èLî]ÖKë êìdg©K èLî]ÖK àîN Åî{ëSÖÖ

(í)ï{ àîîtSÖK ëô ML`Sâ®Ö àîîäoëÖK àî]idáÖK ÜüKë� ï{ àî¸äZÖK àîN àeKëR ÅîÄ]SÖ ït¸ÖK

ï{ ïRKcÖK Ñ®ÄSgßK QKc ñd`©K QLáqäáÖKë <êkk`SáÖK LçRßLÉëë èb]SáÖK Üá©K QL†îå

.LîÖtÖK PkLäáÖK ï{ Láîg ßë <èb]SáÖK Üá©K êáëqäá

- @H@:êîgLî¸ÖK MKe]©K PâLZ àá

(ô)èôdáÖK êÉdL˛á bm eîáR ïSÖK eZKë]ÖK ÑÉ êÖKeõ QKòKdZõë êîNe]ÖK ÑÉLîçÖK êgKdb ï{ dqäÖK

=diLOá dîw ëô KdiLOá KeîîáR

(M)êîÖ`KbÖK ÑÉLîçÖK ÑÉ ï{ êáLSÖK êÉdL˛áÖK àá èôdáÖK à4ÉáR ïSÖK QKdbLOáÖK cL`RK ï{ dqäÖK

=ML`SâßK ëô àîîtSÖLN Ñx˛R ïSÖK }üLqëÖÖ Pî¸äSÖK QLîÖásë QLgLî¸ÖK umëÖ

(Y)àëÉì àô Ñ|ÉSÖ dîNKbR cL`RKë êîgLî¸ÖK LçZáKdN ï{ ˝äZÖK rëâ LìLm� ÑL`bõ ï{ dqäÖK

.ÑZdÖK uá èKëL¸áÖK Üb� óÖs êîgLî¸ÖK MKe]©K êáLse ï{ êÉdL˛áÖK èôdáÖK ugëN

- @HAQLáqäáë QLNLÄäÖKë êîgLî¸ÖK MKe]©Kë jL`ÖK rLoÄÖKë êîäoëÖK QL†îçÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîáîÖ�´Kë êîáîÖ�´K àëb QL†îçÖKë <êîáìbLÉ©Kë êîW]OÖK QL¸gùáÖKë ÑátÖK MLNdô

:êîÖëbÖK QLáqäáÖKë

(ô)QLìcî|äSÖK Qßëù¸áÖKë QKbüLÄÖK àá êìdëdmÖK bKbs©K àìëÉSÖ ïNLZìõ ÑátN ÜLîÄÖK

=dKdÄÖK uäkÖ êîZîRKdSgßK PkLäáÖK ï{ QKdìbáÖKë

(M)<LåeìetR ëô <dKdÄÖK uäkÖ LîÖtÖK PkLäáÖK óÖõ ÑëkëÖÖ èôdáÖÖ jd|ÖK ê]LRK bkdÖ QLîÖ§ êáL�õ

=òLmS�ßK P¸]

(Y)êî�dSÖKë dKdÄÖK uäk QL†îåë êìdL˛SgßK QL†îçÖK ï{ àîîtSÖKë }îqëSÖK dîìLtá êtZKdá

=èôdáÖK bm eîáR ßë êOgLäá dîìLtáÖK ãcå àëÉR àô àLámÖ LîÖtÖK PkLäáÖK óÖõ
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- @ - íKe ïZîRKdSgßK zbçÖKèKëL¸áÖK Üb	 óÖs èôdáÖK ÑëkëN êÖî|ÉÖK dîNKbSÖK cL`RK

êÉdL˛áÖKë dKd¥¥ÄÖK u¥¥äk QL¥¥îÖásë êoÖ¸ÖK ÑÉLîå ó¥¥Öõ

Lçî{ êÖáLÉÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @HI:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)ï{ KcÉë <êîáëÉ]ÖK àLZÖÖKë QL†îçÖK ï{ àî¸äZÖK àîN àeKëSÖK zbå bìb]SN ÜKeSÖßK

zKbåô umë <dëáô êÖáZ ï{ <ÇÖc ï{ LáN =ïüLmÄÖK ÜLqäÖK ï{ë <êáLtÖK êìdKb´K QLâLîÉÖK

ÑîWáR óÖõ ÑëkëÖK ldxN òL¸äÖK bbs ï{ êgëáÖá èbLìe ÅÄ]ì LáN dîNKbR cî|äRë èbb]á

êîNLZìõ dîNKbR cL`RLN êáLtÖK êìdKb´Kë êîáëÉ]ÖK PkLäáÖK ÑÉ ï{ ÑZdÖKë èôdáÖK àîN ëL¸Sá

=ÑL]ÖK Lsb Kcõ

(M)MKe]©K u4Z˛R êîNL`SâßK ÜqäÖK ï{ dîNKbR <LOgLäá ÇÖc àëÉì Xî] <Ñá˛R dîNKbR cL`RK

P¸äÖK ˝|äN êîNL`SâßK dîw ëô êîNL`SâßK êáLtÖK PkLäáÖK ï{ èôdáÖK ÇKdiõ óÖs êîgLî¸ÖK

=ÑZdÖÖ ê]LSáÖK QLìëS¸áÖKë

(Y)ï{ë ïgLî¸ÖK ÑátÖK êgdLáá ï{ èKëL¸áÖK Üb	 óÖs ÑZdÖKë èôdáÖK ~ëÄ] eìetRë êìLá]

=QLNLÄäÖKë êîgLî¸ÖK MKe]©K ï{ êìëmtÖK ÇÖc ï{ LáN <QLîtáZÖK àìëÉR êìd]

(b)<êO`SäáÖK QL†îçÖK ï{ èôdáÖÖ ïgLî¸ÖK ÑîWáSÖK óÖs êîNL`SâßK ÜqäÖÖ dìLxSáÖK dîVöSÖK êtZKdá

=Lç]®kõ ëô ÜqäÖK ãcå ÑìbtR ï{ <òLmS	ßK bäs <dqäÖKë

(å)êîáÉÖK QLâLîOÖK d˛âë ÑîÖ]Rë uáZ Ñ®` àá èôdáÖK ÑîWáR ï{ ed]áÖK ÜbÄSÖK ÜîîÄRë bkd

dKdÄÖK uäk PkLäá }ÖS`á ï{ QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs ÑZdÖKë èôdáÖK às ÜLqSâLN êî|îÉÖKë

óÖs àî|qëáÖK ÑLZdÖKë òL¸äÖK bbs às QLâLîOÖK d˛âë <jL`ÖKë ÜLtÖK àîsLoÄÖK ï{

°{LÉSá Å]N ÑZdÖKë èôdáÖK uSáR àLámë <êìëäg èdëkN QLáëÉ]ÖK ï{ QLìëS¸áÖK }ÖS`á

êîáëÉ]ÖK ÑÉLîçÖK Ñ`Kb QLîÖ§ êáL	õë <LçsKëâô }ÖS`áN êáLtÖK }üLqëÖK óÖõ ÑëkëÖK ï{

=àKbîáÖK Kcå ï{ ed]áÖK ÜbÄSÖK bkdÖ

(ë)ï{ èôdáÖK êÉdL˛á às QLgKdb ídZR ïSÖK Uë]OÖK båLtáë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK Üsb

=êÉdL˛áÖK ãcå dVô àsë <êîÖátÖK ÇÖR Lçî{ Ub]R ïSÖK ê†îOÖKë dKdÄÖK uäk êîÖás

(e)uîáZ óÖs dKdÄÖK uäk êîÖás ï{ àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖK êÉdL˛á èbLìe uîZ˛R

=QLìëS¸áÖK
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(\)QLgdLááë QLgLî¸Ö QLáëÉ]ÖK àá êÖëááÖK QLáqäáÖK ïäOR àLám <òLmS�ßK bäsë <uîZ˛R

=àçRLìëS¸á u{dë QLáqäáÖK ãcå ï{ òL¸äÖK bbs èbLìeÖ êìeîîáR ß

(n)èôdáÖK êÉdL˛á èbLìe eetì ÑZdÖKë èôdáÖK àîN àìbÖKëÖK QLîÖëù¸áë ÑátÖK ÜgLÄR àöN dKd�´K

êáe®ÖK dîNKbSÖK ÇÖc ï{ LáN <êìLxÖK ãcå ÅîÄ]SÖ êOgLäá dîNKbR cL`RKë <êáLtÖK èLî]ÖK ï{

=êîäçáÖK èLî]ÖKë êìdg©K èLî]ÖK àîN Åî{ëSÖÖ

(í)ï{ àîîtSÖK ëô ML`Sâ®Ö àîîäoëÖK àî]idáÖK ÜüKë� ï{ àî¸äZÖK àîN àeKëR ÅîÄ]SÖ ït¸ÖK

ï{ ïRKcÖK Ñ®ÄSgßK QKc ñd`©K QLáqäáÖKë <êkk`SáÖK LçRßLÉëë èb]SáÖK Üá©K QL†îå

.LîÖtÖK PkLäáÖK ï{ Láîg ßë <èb]SáÖK Üá©K êáëqäá

- @H@:êîgLî¸ÖK MKe]©K PâLZ àá

(ô)èôdáÖK êÉdL˛á bm eîáR ïSÖK eZKë]ÖK ÑÉ êÖKeõ QKòKdZõë êîNe]ÖK ÑÉLîçÖK êgKdb ï{ dqäÖK

=diLOá dîw ëô KdiLOá KeîîáR

(M)êîÖ`KbÖK ÑÉLîçÖK ÑÉ ï{ êáLSÖK êÉdL˛áÖK àá èôdáÖK à4ÉáR ïSÖK QKdbLOáÖK cL`RK ï{ dqäÖK

=ML`SâßK ëô àîîtSÖLN Ñx˛R ïSÖK }üLqëÖÖ Pî¸äSÖK QLîÖásë QLgLî¸ÖK umëÖ

(Y)àëÉì àô Ñ|ÉSÖ dîNKbR cL`RKë êîgLî¸ÖK LçZáKdN ï{ ˝äZÖK rëâ LìLm� ÑL`bõ ï{ dqäÖK

.ÑZdÖK uá èKëL¸áÖK Üb� óÖs êîgLî¸ÖK MKe]©K êáLse ï{ êÉdL˛áÖK èôdáÖK ugëN

- @HAQLáqäáë QLNLÄäÖKë êîgLî¸ÖK MKe]©Kë jL`ÖK rLoÄÖKë êîäoëÖK QL†îçÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîáîÖ�´Kë êîáîÖ�´K àëb QL†îçÖKë <êîáìbLÉ©Kë êîW]OÖK QL¸gùáÖKë ÑátÖK MLNdô

:êîÖëbÖK QLáqäáÖKë

(ô)QLìcî|äSÖK Qßëù¸áÖKë QKbüLÄÖK àá êìdëdmÖK bKbs©K àìëÉSÖ ïNLZìõ ÑátN ÜLîÄÖK

=dKdÄÖK uäkÖ êîZîRKdSgßK PkLäáÖK ï{ QKdìbáÖKë

(M)<LåeìetR ëô <dKdÄÖK uäkÖ LîÖtÖK PkLäáÖK óÖõ ÑëkëÖÖ èôdáÖÖ jd|ÖK ê]LRK bkdÖ QLîÖ§ êáL�õ

=òLmS�ßK P¸]

(Y)êî�dSÖKë dKdÄÖK uäk QL†îåë êìdL˛SgßK QL†îçÖK ï{ àîîtSÖKë }îqëSÖK dîìLtá êtZKdá

=èôdáÖK bm eîáR ßë êOgLäá dîìLtáÖK ãcå àëÉR àô àLámÖ LîÖtÖK PkLäáÖK óÖõ
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(b)ÅîÄ]SÖ jL`ÖK rLoÄÖKë QLNLÄäÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK LçÖcOR ïSÖK bëçZÖK uîZ˛R

uäk QL†îå ï{ ê†{LÉSáÖK êÉdL˛áÖK ÇÖc ï{ LáN <ÑZdÖKë èôdáÖK àîN PRdÖK ï{ ù{LÉSÖK

=QLìëS¸áÖK uîáZ óÖsë QßLZáÖK uîáZ ï{ QLmëL|áÖK ï{ë dKdÄÖK

(å)ï{ èôdáÖKë ÑZdÖÖ èbìbZÖK dKëb©K àö˛N ÜLtÖK dKë]ÖK uîZ˛SÖ ÑLkRK QLîZîRKdSgK umë

=ã®sô AH èdÄ|ÖK ï{ Lç|ìdtR bdë LáÉ èdg©K ï{ë <uáSZáÖK

(ë)èKëL¸áÖK Üb� óÖs jd|ÖK ê]LRõ àLámÖ ï|îqëÖK dìëoSÖKë }îqëSÖK [áKdN ÑîÉ˛R èbLsõ

<íbLîÄÖKë ïäÄSÖK MdbSÖKë uìdL˛áÖK ÜîqäRë èdKb´K óÖs MdbSÖÖ <êNL˛ÖK Láîg ßë <èôdáÖÖ

=ÑátÖK òLäVô MdbSÖK ÇÖc ï{ LáN

(e)uOSRë <ï|îqëÖK nîo`SÖK Ñá˛R dLás©K }ÖS`á ï{ èôdáÖÖ ï|îqëÖK ÜbÄSÖÖ [áKdN umë

=PìdbSÖK èbLsõë PìdbSÖKë <ïkëk`ÖK PìdbSÖKë <èdë˛áÖKë éîZëSÖKë <ï|îqëÖK dL¸áÖK

(\)èb]SáÖK Üá©K QKdáRùá ï{ êîáëÉ]ÖK dîw êîüL¸äÖK QLáqäáÖK êÉdL˛á Üsbë uîZ˛R

=LçÖ êìdîm]SÖK QLîÖátÖKë

(n)Üá©K ñbÖ bë{ëÖK àìëÉR ï{ àeKëSÖK Kcå Üsbë àî¸äZÖK àîN àeKëR ÅîÄ]R óÖõ ït¸ÖK

.ñd`©K êîÖëbÖK Ñ{L]áÖKë èb]SáÖK

- @HB:èb]SáÖK Üá©K PâLZ àá

(ô)èKëL¸á ÅîÄ]SÖ êÖLátÖÖ èbìbZ dîNKbRë QLgLîg bLáSsKë êáüLÄÖK dîNKbSÖKë QLgLî¸ÖK cî|äR

<Lç�ë{ Láë êîä|ÖK }üLqëÖK ñëS¸á ï{ Láîg ßë <ÜKb`SgßK ï{ àî¸äZÖK àîN êÖáLi

fLgô óÖs àî|qëáÖK àîîtR êîáåô PZKëÖK dLOSsßK ï{ c`ùR àô óÖs <AIII ÜLs ÑëÖ]N

~LWîá àá @I@ èbLáÖK àá B èdÄ|ÖÖ LÄ{ë <àÉáá ~Loâ ugëô óÖs ÑbLtÖK ï{KdxZÖK uìeëSÖK

=èb]SáÖK Üá©K

(M)QßLÉëÖKë èb]SáÖK Üá©K ï{ LîÖs }üLqë ï{ àîîtSÖÖ QL]idá Pî¸äSÖ QLîÖ§ umë

=èb]SáÖK Üá©K êáëqäá ï{ QL†îçÖKë QLáqäáÖK düLgë êkk`SáÖK

(Y)dKdÄÖK uäk PkLäá ï{ ÑZdÖKë èôdáÖK às êîsëäÖKë êîáÉÖK QLâLîOÖK d˛âë uáZ êÖkKëá

zbçÖK ÅîÄ]R ë]â ed]áÖK ÜbÄSÖK bkdë =dKdÄÖK uäk êîÖás óÖs dìLxSáÖK LådîVöR ÑîÖ]Rë

PkLäáë èdKb´K PkLäá àá <êüLáÖK ï{ DI éSO¸â Lá èôdáÖK bÖÄSÖ ÜLtÖK àîá©K ãbb] ícÖK

.AIII ÜLs ÑëÖ]N dKdÄÖK uäk
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- @HCQLáqäáë <àîîsLáSZßK òLÉd˛ÖKë <QLNLÄäÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîüL¸äÖK QLáqäáÖK PâLZ àá

:àîîäçáÖKë àîîsLäkÖKë àîZSäáÖK

(ô)=êîsëSÖKë ÜîÖtSÖKë Ü®s´K êo˛âô Ñ®` àá òL¸äÖK àîN àáLmSÖK eìetRë òLäN

(M)ÜqäÖKë QLîÖátÖKë QKdKdÄÖK óÖs dîVöSÖK àá èôdáÖK àîÉáR óÖõ QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs èësbÖK

ÜçáKeSÖK às àîO`SäáÖK àîÖWááÖK êÖòL¸áÖ ït¸ÖKë <êîsLáSZßKë êìbLkS�ßKë êîgLî¸ÖK

=˝äZÖK rëäN êÄÖtSáÖK QLáLáSåßLN

(Y)òL¸äÖK àîîtR ï{ QLâLîOÖK ãcå ÜKb`Sgß ÇÖcë LçR®åùáë èôdáÖK às QLâLîOÖÖ bsKë� êáL�õ

óÖs LçtìeëRë QLâLîOÖK ãcå d˛âë <êìdL˛SgßK PkLäáÖKë dKdÄÖK uäkÖ LîÖtÖK PkLäáÖK ï{

êîgLî¸ÖK MKe]©Kë jL`ÖK rLoÄÖK QL¸gùáë êîÖëbÖKë êîáîÖ�´K QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK

.QLâLîOÖK êìLá] QLtìd˛Rë ó˛áSì LáN ÇÖcë <êîätáÖK QL†îçÖK àá Lådîwë

- A - íKe ïZîRKdSgßK zbçÖKuäk ï{ êÉdL˛áÖK óÖs èôdáÖK èdb� èbLìe

èbLîÄÖKë dKdÄÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @HDQLáqäáë <QLNLÄäÖKë <êîgLî¸ÖK MKe]©Kë <jL`ÖK rLoÄÖKë <êîäoëÖK QL†îçÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

QL¸gùáÖKë êîÖëbÖK QLáqäáÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîáîÖ�´Kë êîáîÖ�´K àëb QL†îçÖKë <ÑátÖK MLNdô

:êîáîÖtSÖK

(ô)QKëc Láîg ßë <QLîS|ÖKë òL¸äÖK èbsL¸áÖ QKcÖK ÜKdS]Kë èbLîÄÖK óÖs PìdbR dî{ëR

àá bìeì LáN <êîäV´Kë êî�dtÖK QLîÖ�™Ö QLîáSäáÖKë QL�ëtáÖKë <êkL`ÖK QLZLîS]ßK

=dKdÄÖK uäk PkLäá bÖÄR óÖs àçtZ˛ìë àçRKëcÖ àçáKdS]K

(M)QL†îå ï{ àî¸äZÖK àîN àeKëSáÖK ÑîWáSÖK àLámë dKdÄÖK uäk PkLäáÖ ê{L|i dîìLtá umë

=àî]idáÖK dLîS`K

(Y)dî{ëSÖ jëk`ÖLNë <èdO`ÖK óÖõ QKdÄS|áÖK òL¸äÖK óÖõ éîZëSÖKë èdë˛áÖK ÜìbÄSÖ ÜLqâ òL˛âõ

QKcÖK bîÉëRë dëçáZÖK ÜLáô Ub]SÖKë dKdÄÖK uäk óÖs PìdbSÖK ÇÖc ï{ LáN <àçÖ PìdbSÖK

=êîgLî¸ÖK Q®á]ÖK óÖs KcÉë

(b)êìeîîáR®ÖK ÑátÖK QL�®s eìetSÖ ÑLZdÖKë òL¸äÖK óÖõ ˝äZÖK rëâ ïsKdì PìdbR ÜìbÄR

=èdKb´Kë ÑátÖK PîÖLgô ï{ rëäSÖK ÜKdS]ßë

-103- 96-27299
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(b)ÅîÄ]SÖ jL`ÖK rLoÄÖKë QLNLÄäÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK LçÖcOR ïSÖK bëçZÖK uîZ˛R

uäk QL†îå ï{ ê†{LÉSáÖK êÉdL˛áÖK ÇÖc ï{ LáN <ÑZdÖKë èôdáÖK àîN PRdÖK ï{ ù{LÉSÖK

=QLìëS¸áÖK uîáZ óÖsë QßLZáÖK uîáZ ï{ QLmëL|áÖK ï{ë dKdÄÖK

(å)ï{ èôdáÖKë ÑZdÖÖ èbìbZÖK dKëb©K àö˛N ÜLtÖK dKë]ÖK uîZ˛SÖ ÑLkRK QLîZîRKdSgK umë

=ã®sô AH èdÄ|ÖK ï{ Lç|ìdtR bdë LáÉ èdg©K ï{ë <uáSZáÖK

(ë)èKëL¸áÖK Üb� óÖs jd|ÖK ê]LRõ àLámÖ ï|îqëÖK dìëoSÖKë }îqëSÖK [áKdN ÑîÉ˛R èbLsõ

<íbLîÄÖKë ïäÄSÖK MdbSÖKë uìdL˛áÖK ÜîqäRë èdKb´K óÖs MdbSÖÖ <êNL˛ÖK Láîg ßë <èôdáÖÖ

=ÑátÖK òLäVô MdbSÖK ÇÖc ï{ LáN

(e)uOSRë <ï|îqëÖK nîo`SÖK Ñá˛R dLás©K }ÖS`á ï{ èôdáÖÖ ï|îqëÖK ÜbÄSÖÖ [áKdN umë

=PìdbSÖK èbLsõë PìdbSÖKë <ïkëk`ÖK PìdbSÖKë <èdë˛áÖKë éîZëSÖKë <ï|îqëÖK dL¸áÖK

(\)èb]SáÖK Üá©K QKdáRùá ï{ êîáëÉ]ÖK dîw êîüL¸äÖK QLáqäáÖK êÉdL˛á Üsbë uîZ˛R

=LçÖ êìdîm]SÖK QLîÖátÖKë

(n)Üá©K ñbÖ bë{ëÖK àìëÉR ï{ àeKëSÖK Kcå Üsbë àî¸äZÖK àîN àeKëR ÅîÄ]R óÖõ ït¸ÖK

.ñd`©K êîÖëbÖK Ñ{L]áÖKë èb]SáÖK

- @HB:èb]SáÖK Üá©K PâLZ àá

(ô)èKëL¸á ÅîÄ]SÖ êÖLátÖÖ èbìbZ dîNKbRë QLgLîg bLáSsKë êáüLÄÖK dîNKbSÖKë QLgLî¸ÖK cî|äR

<Lç�ë{ Láë êîä|ÖK }üLqëÖK ñëS¸á ï{ Láîg ßë <ÜKb`SgßK ï{ àî¸äZÖK àîN êÖáLi

fLgô óÖs àî|qëáÖK àîîtR êîáåô PZKëÖK dLOSsßK ï{ c`ùR àô óÖs <AIII ÜLs ÑëÖ]N

~LWîá àá @I@ èbLáÖK àá B èdÄ|ÖÖ LÄ{ë <àÉáá ~Loâ ugëô óÖs ÑbLtÖK ï{KdxZÖK uìeëSÖK

=èb]SáÖK Üá©K

(M)QßLÉëÖKë èb]SáÖK Üá©K ï{ LîÖs }üLqë ï{ àîîtSÖÖ QL]idá Pî¸äSÖ QLîÖ§ umë

=èb]SáÖK Üá©K êáëqäá ï{ QL†îçÖKë QLáqäáÖK düLgë êkk`SáÖK

(Y)dKdÄÖK uäk PkLäá ï{ ÑZdÖKë èôdáÖK às êîsëäÖKë êîáÉÖK QLâLîOÖK d˛âë uáZ êÖkKëá

zbçÖK ÅîÄ]R ë]â ed]áÖK ÜbÄSÖK bkdë =dKdÄÖK uäk êîÖás óÖs dìLxSáÖK LådîVöR ÑîÖ]Rë

PkLäáë èdKb´K PkLäá àá <êüLáÖK ï{ DI éSO¸â Lá èôdáÖK bÖÄSÖ ÜLtÖK àîá©K ãbb] ícÖK

.AIII ÜLs ÑëÖ]N dKdÄÖK uäk

-102- 96-27299

- @HCQLáqäáë <àîîsLáSZßK òLÉd˛ÖKë <QLNLÄäÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîüL¸äÖK QLáqäáÖK PâLZ àá

:àîîäçáÖKë àîîsLäkÖKë àîZSäáÖK

(ô)=êîsëSÖKë ÜîÖtSÖKë Ü®s´K êo˛âô Ñ®` àá òL¸äÖK àîN àáLmSÖK eìetRë òLäN

(M)ÜqäÖKë QLîÖátÖKë QKdKdÄÖK óÖs dîVöSÖK àá èôdáÖK àîÉáR óÖõ QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs èësbÖK

ÜçáKeSÖK às àîO`SäáÖK àîÖWááÖK êÖòL¸áÖ ït¸ÖKë <êîsLáSZßKë êìbLkS�ßKë êîgLî¸ÖK

=˝äZÖK rëäN êÄÖtSáÖK QLáLáSåßLN

(Y)òL¸äÖK àîîtR ï{ QLâLîOÖK ãcå ÜKb`Sgß ÇÖcë LçR®åùáë èôdáÖK às QLâLîOÖÖ bsKë� êáL�õ

óÖs LçtìeëRë QLâLîOÖK ãcå d˛âë <êìdL˛SgßK PkLäáÖKë dKdÄÖK uäkÖ LîÖtÖK PkLäáÖK ï{

êîgLî¸ÖK MKe]©Kë jL`ÖK rLoÄÖK QL¸gùáë êîÖëbÖKë êîáîÖ�´K QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK

.QLâLîOÖK êìLá] QLtìd˛Rë ó˛áSì LáN ÇÖcë <êîätáÖK QL†îçÖK àá Lådîwë

- A - íKe ïZîRKdSgßK zbçÖKuäk ï{ êÉdL˛áÖK óÖs èôdáÖK èdb� èbLìe

èbLîÄÖKë dKdÄÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- @HDQLáqäáë <QLNLÄäÖKë <êîgLî¸ÖK MKe]©Kë <jL`ÖK rLoÄÖKë <êîäoëÖK QL†îçÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

QL¸gùáÖKë êîÖëbÖK QLáqäáÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîáîÖ�´Kë êîáîÖ�´K àëb QL†îçÖKë <ÑátÖK MLNdô

:êîáîÖtSÖK

(ô)QKëc Láîg ßë <QLîS|ÖKë òL¸äÖK èbsL¸áÖ QKcÖK ÜKdS]Kë èbLîÄÖK óÖs PìdbR dî{ëR

àá bìeì LáN <êîäV´Kë êî�dtÖK QLîÖ�™Ö QLîáSäáÖKë QL�ëtáÖKë <êkL`ÖK QLZLîS]ßK

=dKdÄÖK uäk PkLäá bÖÄR óÖs àçtZ˛ìë àçRKëcÖ àçáKdS]K

(M)QL†îå ï{ àî¸äZÖK àîN àeKëSáÖK ÑîWáSÖK àLámë dKdÄÖK uäk PkLäáÖ ê{L|i dîìLtá umë

=àî]idáÖK dLîS`K

(Y)dî{ëSÖ jëk`ÖLNë <èdO`ÖK óÖõ QKdÄS|áÖK òL¸äÖK óÖõ éîZëSÖKë èdë˛áÖK ÜìbÄSÖ ÜLqâ òL˛âõ

QKcÖK bîÉëRë dëçáZÖK ÜLáô Ub]SÖKë dKdÄÖK uäk óÖs PìdbSÖK ÇÖc ï{ LáN <àçÖ PìdbSÖK

=êîgLî¸ÖK Q®á]ÖK óÖs KcÉë

(b)êìeîîáR®ÖK ÑátÖK QL�®s eìetSÖ ÑLZdÖKë òL¸äÖK óÖõ ˝äZÖK rëâ ïsKdì PìdbR ÜìbÄR

=èdKb´Kë ÑátÖK PîÖLgô ï{ rëäSÖK ÜKdS]ßë

-103- 96-27299
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(å)êo˛â©Kë êîNL`SâßK QLîÖátÖK ï{ êÉdL˛áÖK óÖs èôdáÖK àLtZ˛ì PìdbR dî{ëRë QLîÖ§ umë

.ñd`©K êìbLîÄÖK QßLZáÖKë êîgLî¸ÖK

èôdáÖLN lëçäÖÖ êî¸gùáÖK QLîÖØK - òL]

- @HE<dëáô êÖáZ ï{ <ÇÖcë LOìdÄR òLms©K ÑëbÖK àá èb]Kë ÑÉ ï{ èôdáÖLN lëçäÖÖ êîäoë èeçZô T†˛âô

ê†OtRë èësbÖKë LçáîîÄRë Låbkdë Låcî|äRë Låcî|äSÖ [ìëdSÖKë èôdáÖLN lëçäÖK uZ˛R ïSÖK QLgLî¸ÖK umëÖ

ï{ QdëåbR b�ë <LçSîÖLt{ ñbá ï{ QëL|SRë LçÖÉi Xî] àá êîäoëÖK èeçZ©K }ÖS`Rë .LçÖ Üe®ÖK ÜsbÖK

ê�Ls¨Ö êmds <êîäoëÖK êîáëÉ]ÖK ÑÉLîçÖK Ñ`Kb Lç˛îáçR ídZì Lá KdîWÉ ïSÖK <QLîÖØK ãcåë .QßL]ÖK ltN

PìdbSÖKë àî|qëáÖK àá ï|Éì Lá óÖõ dLÄS{ßK ëô LçRLìßë \ëmë Übs òKdZ àá àLî]©K àá dîWÉ ï{

.êîäoëÖK êîgLî¸ÖK èbLîÄÖK ÑO� àá ÜsbÖK êìL|É Übsë <bdKëáÖKë QLâLîOÖKë

- @HFé|këN èôdáÖLN lëçäÖK óÖõ ësbR ïSÖK QL¸gùáÖKë QLîÖØK éZKëR <ïÖëbÖKë ïáîÖ�ßK àìbîtkÖK óÖsë

QKdbLOáÖK àáë <êî{LÄWÖKë êîsLáSZßKë êìbLkS�ßKë êîgLî¸ÖK êîáäSÖÖ ïgLg©K dLîSÖK àá ôeZSì ß KòeZ

.QLìëS¸áÖK óÖsô óÖs ÜKeSÖK bëZë Übs Låbdá êÖVLáá ÑÉL˛á <àL¸â´K ~ëÄ]ë êîáäSÖLN êÄÖtSáÖK

- @HGnîo`R ñbÖ àî¸äZÖLN êÄÖtSáÖK ÑáKëtÖK èLsKdá óÖõ êZL]ÖK êîÖLSSáÖK êîÖëbÖK QKdáRùáÖK QbÉô bÄÖë

.QßL]ÖK àá dîWÉ ï{ Ub]ì ÜÖ Kcå àô bîN .[áKdOÖKë QLgLî¸ÖK

- @HHêäZÖ ÑWá <êîÖëbÖK èeçZ©K óÖõ ê{LmßLN <èôdáÖLN lëçäÖLN êîätáÖK êîáîÖ�´K QL†îçÖK eìetR ñdZ bÄÖë

ÅîtR ÑKeR ß ê]LSáÖK bdKëáÖK êìbëb]á àÉÖë .èôdáÖK bm eîîáSÖK óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK êäZÖÖKë èôdáÖK eÉdá

.LçRLìßëÖ ÜLSÖK cî|äSÖK

- AII~ëd|ÖK óÖs ÜëÄì [áKdOÖKë QLgLî¸ÖÖ ÑîÖ]R òKdZ´ QLîZçäá umë QLáqäáÖK àá bìbtÖK ï{ ÜRë

ÅîOoSÖÖ ê]LSá QLîZçäáÖK ÇÖRë <ÑZdÖKë èôdáÖK óÖs èdìLxSá dLV§ àá QLgLî¸ÖÖ LáÖ íbkSÖÖë àî¸äZÖK àîN

.ÜqSäá ÑÉ˛N ÅOoR ß ëô àLî]©K àá dîWÉ ï{ ÅOoR ß LçäÉÖë

- AI@ÑWáSRë .êáëÉ]ÖK Ñ`Kb QLgLî¸ÖK Åî¸äSÖ êìeÉdáÖK èb]ëÖK èôdáÖLN lëçäÖÖ êîäoëÖK èeçZ©K dOStRë

QßLZá ê{LÉÖ ï¸îüdÖK dLîSÖK ï{ àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖK dëqäá YLábõ êîÖás Üsb ï{ êîgLg©K LçSáçá

:ïÖì Lá LçáLçáÖ êîäoëÖK èeçZ©K ãcå òKb© êáe®ÖK nëd˛ÖK Ñá˛Rë .êáëÉ]ÖK ~Loâ óÖs êgLî¸ÖK

(ô)=òKdeëÖK ˝ÖZá ï{ dìeë êîÖëù¸á T]R êáëÉ]ÖK Ñ`Kb àÉáá ñëS¸á óÖsô ï{ LåbëZë

-104- 96-27299

(M)cî|äSÖKë nîo`SÖK êìeÉdá ß <òLmS�ßK P¸] <d¸îR êî¸gùá QLîÖás ëô QLîÖ§ bLZìõ

óÖõ èbsLÄÖK àá êîtáSZáÖK QLáqäáÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK ÇKdiK zbçN bkdÖKë

=êáÄÖK

(Y)=êîäçáÖK èdbÄÖKë êîâKeîáÖK Xî] àá êî{LÉÖK bdKëáÖK bëZë êÖL|É

(b).êîáëÉ]ÖK êáLtÖK QLgLî¸ÖK uîáZ umë ï{ dîVöSÖÖ êkd|ÖK ê]LRõ

- AIAlëçäÖK óÖK ësbR ïSÖK QLîÖØK êÖö¸áÖ LçSZÖLtá ñbÖ <ñd`©K QLsLoÄÖKë QLáëÉ]ÖK óÖs àîtSìë

àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdì dëqäá YLábõ óÖK ïádR ê]mKëë êÖLt{ êáLs êgLîg bLáSsK uîZ˛R <èôdáÖLN

ÑÉ óÖs LådLVØ ÑîÖ]R <QKdKdÄÖK cL`RK ÑO� <ídZì Xî]N [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK ê{LÉÖ ï¸îüdÖK dLîSÖK ï{

.ÑZdÖKë èôdáÖK àá

- @ - òL] ïZîRKdSgßK zbçÖKê¥¥îäoë èe¥¥çZô e¥ìetR ëô UKb¥¥]SgK

ñd`ô êîáëÉ] QL†îåë

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- AIB:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)ï{ë .êáëÉ]ÖK ï{ àÉáá ñëS¸á óÖsô óÖs èôdáÖLN lëçäÖK às êîÖëù¸áÖK bLägK àLám

=òKdeëÖK ˝ÖZá ï{ dìeë ñëS¸á óÖs êîÖëù¸áÖK ãcå bLägK àÉáì QßL]ÖK àá bìbtÖK

(M)eìetSNë <bZëR ß Xî] <êîäoë èeçZô òL˛âúN <íë� ïgLîg ÜKeSÖK fLgô óÖs <ÜLîÄÖK

lëçäÖK ÑZô àá àÉáá ïáëÉ] ñëS¸á óÖsô óÖs <òLmS�ßK P¸] <êáüLÄÖK êîäoëÖK èeçZ©K

ïå êágL]ÖK dkLätÖK àëÉSgë =\ëmëN èbb]á êoÖgë QLìßë LçÖ àëÉR àô ïxOäìë <èôdáÖLN

êwLîkë QLgLî¸ÖK óÖs dîVöSÖÖ Üe®ÖK jLkS`ßKë èdbÄÖKë bdKëáÖK àá ï|Éì Lá ê]LRõ

QLgLî¸ÖK ÑîÖ]SN èeçZ©K ãcå ÜëÄR àô <dëáô êÖáZ ï{ <ïxOäìë .LçmKdtSgKë QLtìd˛SÖK

=Låcî|äR bkdë LçÄî¸äRë LçN v®N´Kë QLgLî¸ÖK ãcå óÖK èësbÖKë

(Y)~ëd|ÖK ïsKdì dëqäá àá QLâLîOÖK ÑîÖ]Rë ÜîákSN ÅÖtSì Láî{ àî|qëáÖÖ PìdbSÖK dî{ëR

=àî¸äZÖK àîN

(b)~Loâ óÖs êáLtÖK êgLî¸ÖK LìLm� às QLáëÖtáÖK uáZ àá èeçZ©K àîÉáSÖ QKòKdZõ umë

QLgLî¸ÖK umë êîÖás ï{ èdáS¸á ê|kN LçáKb`SgKë èdÉOá êÖ]dá ï{ êáëÉ]ÖK

=êáëÉ]ÖK Ñ`Kb LçmKdtSgKë

-105- 96-27299
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(å)êo˛â©Kë êîNL`SâßK QLîÖátÖK ï{ êÉdL˛áÖK óÖs èôdáÖK àLtZ˛ì PìdbR dî{ëRë QLîÖ§ umë

.ñd`©K êìbLîÄÖK QßLZáÖKë êîgLî¸ÖK

èôdáÖLN lëçäÖÖ êî¸gùáÖK QLîÖØK - òL]

- @HE<dëáô êÖáZ ï{ <ÇÖcë LOìdÄR òLms©K ÑëbÖK àá èb]Kë ÑÉ ï{ èôdáÖLN lëçäÖÖ êîäoë èeçZô T†˛âô

ê†OtRë èësbÖKë LçáîîÄRë Låbkdë Låcî|äRë Låcî|äSÖ [ìëdSÖKë èôdáÖLN lëçäÖK uZ˛R ïSÖK QLgLî¸ÖK umëÖ

ï{ QdëåbR b�ë <LçSîÖLt{ ñbá ï{ QëL|SRë LçÖÉi Xî] àá êîäoëÖK èeçZ©K }ÖS`Rë .LçÖ Üe®ÖK ÜsbÖK

ê�Ls¨Ö êmds <êîäoëÖK êîáëÉ]ÖK ÑÉLîçÖK Ñ`Kb Lç˛îáçR ídZì Lá KdîWÉ ïSÖK <QLîÖØK ãcåë .QßL]ÖK ltN

PìdbSÖKë àî|qëáÖK àá ï|Éì Lá óÖõ dLÄS{ßK ëô LçRLìßë \ëmë Übs òKdZ àá àLî]©K àá dîWÉ ï{

.êîäoëÖK êîgLî¸ÖK èbLîÄÖK ÑO� àá ÜsbÖK êìL|É Übsë <bdKëáÖKë QLâLîOÖKë

- @HFé|këN èôdáÖLN lëçäÖK óÖõ ësbR ïSÖK QL¸gùáÖKë QLîÖØK éZKëR <ïÖëbÖKë ïáîÖ�ßK àìbîtkÖK óÖsë

QKdbLOáÖK àáë <êî{LÄWÖKë êîsLáSZßKë êìbLkS�ßKë êîgLî¸ÖK êîáäSÖÖ ïgLg©K dLîSÖK àá ôeZSì ß KòeZ

.QLìëS¸áÖK óÖsô óÖs ÜKeSÖK bëZë Übs Låbdá êÖVLáá ÑÉL˛á <àL¸â´K ~ëÄ]ë êîáäSÖLN êÄÖtSáÖK

- @HGnîo`R ñbÖ àî¸äZÖLN êÄÖtSáÖK ÑáKëtÖK èLsKdá óÖõ êZL]ÖK êîÖLSSáÖK êîÖëbÖK QKdáRùáÖK QbÉô bÄÖë

.QßL]ÖK àá dîWÉ ï{ Ub]ì ÜÖ Kcå àô bîN .[áKdOÖKë QLgLî¸ÖK

- @HHêäZÖ ÑWá <êîÖëbÖK èeçZ©K óÖõ ê{LmßLN <èôdáÖLN lëçäÖLN êîätáÖK êîáîÖ�´K QL†îçÖK eìetR ñdZ bÄÖë

ÅîtR ÑKeR ß ê]LSáÖK bdKëáÖK êìbëb]á àÉÖë .èôdáÖK bm eîîáSÖK óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK êäZÖÖKë èôdáÖK eÉdá

.LçRLìßëÖ ÜLSÖK cî|äSÖK

- AII~ëd|ÖK óÖs ÜëÄì [áKdOÖKë QLgLî¸ÖÖ ÑîÖ]R òKdZ´ QLîZçäá umë QLáqäáÖK àá bìbtÖK ï{ ÜRë

ÅîOoSÖÖ ê]LSá QLîZçäáÖK ÇÖRë <ÑZdÖKë èôdáÖK óÖs èdìLxSá dLV§ àá QLgLî¸ÖÖ LáÖ íbkSÖÖë àî¸äZÖK àîN

.ÜqSäá ÑÉ˛N ÅOoR ß ëô àLî]©K àá dîWÉ ï{ ÅOoR ß LçäÉÖë

- AI@ÑWáSRë .êáëÉ]ÖK Ñ`Kb QLgLî¸ÖK Åî¸äSÖ êìeÉdáÖK èb]ëÖK èôdáÖLN lëçäÖÖ êîäoëÖK èeçZ©K dOStRë

QßLZá ê{LÉÖ ï¸îüdÖK dLîSÖK ï{ àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖK dëqäá YLábõ êîÖás Üsb ï{ êîgLg©K LçSáçá

:ïÖì Lá LçáLçáÖ êîäoëÖK èeçZ©K ãcå òKb© êáe®ÖK nëd˛ÖK Ñá˛Rë .êáëÉ]ÖK ~Loâ óÖs êgLî¸ÖK

(ô)=òKdeëÖK ˝ÖZá ï{ dìeë êîÖëù¸á T]R êáëÉ]ÖK Ñ`Kb àÉáá ñëS¸á óÖsô ï{ LåbëZë

-104- 96-27299

(M)cî|äSÖKë nîo`SÖK êìeÉdá ß <òLmS�ßK P¸] <d¸îR êî¸gùá QLîÖás ëô QLîÖ§ bLZìõ

óÖõ èbsLÄÖK àá êîtáSZáÖK QLáqäáÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK ÇKdiK zbçN bkdÖKë

=êáÄÖK

(Y)=êîäçáÖK èdbÄÖKë êîâKeîáÖK Xî] àá êî{LÉÖK bdKëáÖK bëZë êÖL|É

(b).êîáëÉ]ÖK êáLtÖK QLgLî¸ÖK uîáZ umë ï{ dîVöSÖÖ êkd|ÖK ê]LRõ

- AIAlëçäÖK óÖK ësbR ïSÖK QLîÖØK êÖö¸áÖ LçSZÖLtá ñbÖ <ñd`©K QLsLoÄÖKë QLáëÉ]ÖK óÖs àîtSìë

àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdì dëqäá YLábõ óÖK ïádR ê]mKëë êÖLt{ êáLs êgLîg bLáSsK uîZ˛R <èôdáÖLN

ÑÉ óÖs LådLVØ ÑîÖ]R <QKdKdÄÖK cL`RK ÑO� <ídZì Xî]N [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK ê{LÉÖ ï¸îüdÖK dLîSÖK ï{

.ÑZdÖKë èôdáÖK àá

- @ - òL] ïZîRKdSgßK zbçÖKê¥¥îäoë èe¥¥çZô e¥ìetR ëô UKb¥¥]SgK

ñd`ô êîáëÉ] QL†îåë

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- AIB:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)ï{ë .êáëÉ]ÖK ï{ àÉáá ñëS¸á óÖsô óÖs èôdáÖLN lëçäÖK às êîÖëù¸áÖK bLägK àLám

=òKdeëÖK ˝ÖZá ï{ dìeë ñëS¸á óÖs êîÖëù¸áÖK ãcå bLägK àÉáì QßL]ÖK àá bìbtÖK

(M)eìetSNë <bZëR ß Xî] <êîäoë èeçZô òL˛âúN <íë� ïgLîg ÜKeSÖK fLgô óÖs <ÜLîÄÖK

lëçäÖK ÑZô àá àÉáá ïáëÉ] ñëS¸á óÖsô óÖs <òLmS�ßK P¸] <êáüLÄÖK êîäoëÖK èeçZ©K

ïå êágL]ÖK dkLätÖK àëÉSgë =\ëmëN èbb]á êoÖgë QLìßë LçÖ àëÉR àô ïxOäìë <èôdáÖLN

êwLîkë QLgLî¸ÖK óÖs dîVöSÖÖ Üe®ÖK jLkS`ßKë èdbÄÖKë bdKëáÖK àá ï|Éì Lá ê]LRõ

QLgLî¸ÖK ÑîÖ]SN èeçZ©K ãcå ÜëÄR àô <dëáô êÖáZ ï{ <ïxOäìë .LçmKdtSgKë QLtìd˛SÖK

=Låcî|äR bkdë LçÄî¸äRë LçN v®N´Kë QLgLî¸ÖK ãcå óÖK èësbÖKë

(Y)~ëd|ÖK ïsKdì dëqäá àá QLâLîOÖK ÑîÖ]Rë ÜîákSN ÅÖtSì Láî{ àî|qëáÖÖ PìdbSÖK dî{ëR

=àî¸äZÖK àîN

(b)~Loâ óÖs êáLtÖK êgLî¸ÖK LìLm� às QLáëÖtáÖK uáZ àá èeçZ©K àîÉáSÖ QKòKdZõ umë

QLgLî¸ÖK umë êîÖás ï{ èdáS¸á ê|kN LçáKb`SgKë èdÉOá êÖ]dá ï{ êáëÉ]ÖK

=êáëÉ]ÖK Ñ`Kb LçmKdtSgKë

-105- 96-27299
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(å)bëçZÖK ï{ ed]áÖK ÜbÄSÖK àö˛N êîtìd˛SÖK QL†îçÖK óÖõ ÜqSäá fLgô óÖs dìdLÄR ÜìbÄR

uá <ï¸îüdÖK dLîSÖK ï{ àî¸äZÖLN êÄÖtSáÖK QLáLáSåßK YLábK óÖõ <òLmS�ßK P¸] <êîáKdÖK

=ÑátÖK YLçäá cî|äR èLsKdá

(ë)ÇKdSißK óÖs êsëäSáÖKë êmìdtÖK èbsLÄÖK QKc êÖsL|ÖK êî¸gùáÖK QLçZÖK uîZ˛Rë X]

àîN èKëL¸áÖK ÅîÄ]R óÖõ ïáKdÖK ÑátÖÖ êîsëoÖKë êkL`ÖKë êáLtÖK QLsLoÄÖK ï{ n˛äÖK

.ÑZdÖKë èôdáÖK

- A- òL] ïZîRKdSgßK zbçÖK~ëd¥¥|ÖK ï¥sKdR ï¥SÖK QKdëqäáÖK YL¥ábõ

QLgLî¸ÖKë QLtìd˛SÖK ï{ àî¸äZÖK àîN

uìdL˛áÖKë [áKdOÖKë êáLtÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- AIC:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)àLîOÖ <LåcL`RK ÑO� êáLtÖK êgLî¸ÖLN êÄÖtSáÖK QKdKdÄÖÖ ÑîÖ]R òKdZK àL¥¥ám ó¥¥Öõ ï¥¥t¸ÖK

=ÑZdÖKë èôdáÖK àá ÑÉ óÖs dVô àá LçÖ Lá

(M)<Låcî|äR ÇÖcÉë <êîäoëÖK uìdL˛áÖKë [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK lKdtSgLN êáqSäá èdëkN ÜLîÄÖK

à¥á èdiLOá èb¥î|S¸á èôdáÖK àë¥ÉR àô àLám êîxN Ñ`bÖKë êÖLátÖK QLgLîg dVô ÜîîÄRë

ï{ <òKë¸ÖK b] óÖs dZô dîxN ëô dZöN <êîáäSÖK ï{ êÖáLÉÖK LçSáåL¸á ósKd$R àôë <êîáäSÖK

=íbLkS�ßK nîo`SÖKë êìbLkS�ßK QLgLî¸ÖK

(Y)àá ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖK ÅîÄ]SN êÄÖtSáÖK êîäoëÖK zKbå©Kë QLîZîRKdSgßK eìetR

rKëâô ê{LÉ ê{öi ÑLk†SgKë Lç�ëÄ]Ö èôdáÖK êgdLáá àëb Ñë]R ïSÖK QLOÄtÖK êÖKeõ ÑZô

=Låbm eîîáSÖK

(b)óÖs ÜëÄì dëqäá uîZ˛R ÑZô àá <òLmS�ßK P¸] <êîtìd˛SÖK QL†îçÖK òLmsô uá ÑátÖK

=QLgLî¸ÖKë QLtìd˛SÖK ê{LÉ ï{ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK èLsKdá

(å)àîN ~ëd|ÖK ïsKdì dëqäá àá [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK êtZKdá êoÖg QKdKeëÖK ê{LÉ Ñìë`R

óÖsô óÖs êìßëÖK ÇÖR cî|äR às êîÖëù¸áÖK bLägõë =ÑátÖK YLçäá òëm ï{ë àî¸äZÖK

bkdÖë <êìßëÖK ãcå cî|äSÖ QKdKeëÖK àîN Åî¸äSÖK ÑÉîå eìetR ëô/òL˛âõë =àÉáá ñëS¸á

.êÖkÖK QKc èeçZ©K uá ÑkKëSÖKë <ed]áÖK ÜbÄSÖK

-106- 96-27299

- AID:êîäoëÖK èeçZ©K PâLZ àá

(ô)umëë <ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖLN êÄÖtSáÖK êîáëÉ]ÖK QLgLî¸ÖK cî|äRë êwLîk dî¸îR

êìeÉdáÖK êáëÉ]ÖK Ñ`Kb àëLtSÖKë Åî¸äSÖK uîZ˛Rë <êáü®áÖK QLîZçäáÖKë QLîZîRKdSgßK

umë QLîÖás uîáZÖ ï¸îüdÖK dLîSÖK ï{ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdì dëqäá YLábõ àLámÖ

=QLgLî¸ÖK

(M)Uë]OÖKë QLgKdbÖK eÉKdáë <êÖkÖK QKc êáëÉ]ÖK rëd{ uá êîâëLtR QL�®s êáL�õë uîZ˛R

<Ü®s´K nüLgëë <jL`ÖK rLoÄÖKë <êîáîÖtSÖKë êîáìbLÉ©K båLtáÖKë <èôdáÖLN êÄÖtSáÖK

ï{ ñd`©K êÖsL|ÖK dkLätÖK uîáZë <êîüL¸äÖK QLáqäáÖK Láîg ßë <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë

=ïâbáÖK uáSZáÖK

(Y)<èd¥g©LN <dë¥áô ê¥ÖáZ ï¥{ <ÅÖtSì Láî{ ï¥âëâLÄÖK \®¥k´K óÖs e4ÉdR êo˛âöN r®omßK

ï{ jd|ÖK ù{LÉRë <Ñ`bÖK êOìdmë <ïsLáSZßK àLámÖKë <êÖLátÖK zëdqë êÖLátÖK nëdië

êîRKëáÖK ê{LÄWÖKë <}�KëáÖK dëkRë <èôdáÖLN lëçäÖK eìetSÖ êîNLZìõ dîNKbR cL`RKë <ÜîÖtSÖK

êîâëâLÄÖK êgLî¸ÖK ï{ ˝äZÖK rëâ ïsKdì dëqäá bLZìõ às ®m{ =èKëL¸áÖK ÅîÄ]SÖ

=QL]®kßK êZádNë

(b)ícÖK dá©K <êîáäSÖK êîÖás ï{ bî|S¸áë n˛â ÑsL{ dkätÉ èôdáÖK ÇKdSiK èbLìe eìetR

=uîáZÖÖ èLî]ÖK êîsëâ ï{ àî¸]R óÖK íbùì àô éâöi àá

(å)lëçäÖK ÑLZá ï{ êÖáLtÖK êîÖëbÖKë êîáîÖ�´Kë êîäoëÖK QL†îçÖK uá èdiLOá nNKëd êáL�õ

=èôdáÖLN

(ë)dëqäá YLábõ ÑZô àá êîáëÉ]ÖK QßLÉëÖÖ êìdL˛SgßK èbsL¸áÖK ÜìbÄRë PìdbSÖK dî{ëR

.LçZáKdNë LçRLgLîg ï{ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdì

- B - òL] ïZîRKdSgßK zbçÖK˝äZÖK P¸] êÖk|á QL¥áëÖtáë QL¥¥âLîN d¥˛âë dî{ëR

ÜîîÄSÖKë nîo`SÖK lKdw©

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- AIEQLáëÉ]ÖÖ êtNLSÖK êÖkÖK QKc QßLÉëÖKë êîÖëbÖKë êîáîÖ�´Kë êîäoëÖK êîüLk]´K düKëbÖK PâLZ àá

:éRLîÖëù¸á ÑLZá ï{ ÑÉ <ÅîVëSÖKë X]OÖK QLáqäá uá àëLtSÖLN <èb]SáÖK Üá©Kë

-107- 96-27299
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(å)bëçZÖK ï{ ed]áÖK ÜbÄSÖK àö˛N êîtìd˛SÖK QL†îçÖK óÖõ ÜqSäá fLgô óÖs dìdLÄR ÜìbÄR

uá <ï¸îüdÖK dLîSÖK ï{ àî¸äZÖLN êÄÖtSáÖK QLáLáSåßK YLábK óÖõ <òLmS�ßK P¸] <êîáKdÖK

=ÑátÖK YLçäá cî|äR èLsKdá

(ë)ÇKdSißK óÖs êsëäSáÖKë êmìdtÖK èbsLÄÖK QKc êÖsL|ÖK êî¸gùáÖK QLçZÖK uîZ˛Rë X]

àîN èKëL¸áÖK ÅîÄ]R óÖõ ïáKdÖK ÑátÖÖ êîsëoÖKë êkL`ÖKë êáLtÖK QLsLoÄÖK ï{ n˛äÖK

.ÑZdÖKë èôdáÖK

- A- òL] ïZîRKdSgßK zbçÖK~ëd¥¥|ÖK ï¥sKdR ï¥SÖK QKdëqäáÖK YL¥ábõ

QLgLî¸ÖKë QLtìd˛SÖK ï{ àî¸äZÖK àîN

uìdL˛áÖKë [áKdOÖKë êáLtÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- AIC:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)àLîOÖ <LåcL`RK ÑO� êáLtÖK êgLî¸ÖLN êÄÖtSáÖK QKdKdÄÖÖ ÑîÖ]R òKdZK àL¥¥ám ó¥¥Öõ ï¥¥t¸ÖK

=ÑZdÖKë èôdáÖK àá ÑÉ óÖs dVô àá LçÖ Lá

(M)<Låcî|äR ÇÖcÉë <êîäoëÖK uìdL˛áÖKë [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK lKdtSgLN êáqSäá èdëkN ÜLîÄÖK

à¥á èdiLOá èb¥î|S¸á èôdáÖK àë¥ÉR àô àLám êîxN Ñ`bÖKë êÖLátÖK QLgLîg dVô ÜîîÄRë

ï{ <òKë¸ÖK b] óÖs dZô dîxN ëô dZöN <êîáäSÖK ï{ êÖáLÉÖK LçSáåL¸á ósKd$R àôë <êîáäSÖK

=íbLkS�ßK nîo`SÖKë êìbLkS�ßK QLgLî¸ÖK

(Y)àá ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖK ÅîÄ]SN êÄÖtSáÖK êîäoëÖK zKbå©Kë QLîZîRKdSgßK eìetR

rKëâô ê{LÉ ê{öi ÑLk†SgKë Lç�ëÄ]Ö èôdáÖK êgdLáá àëb Ñë]R ïSÖK QLOÄtÖK êÖKeõ ÑZô

=Låbm eîîáSÖK

(b)óÖs ÜëÄì dëqäá uîZ˛R ÑZô àá <òLmS�ßK P¸] <êîtìd˛SÖK QL†îçÖK òLmsô uá ÑátÖK

=QLgLî¸ÖKë QLtìd˛SÖK ê{LÉ ï{ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK èLsKdá

(å)àîN ~ëd|ÖK ïsKdì dëqäá àá [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK êtZKdá êoÖg QKdKeëÖK ê{LÉ Ñìë`R

óÖsô óÖs êìßëÖK ÇÖR cî|äR às êîÖëù¸áÖK bLägõë =ÑátÖK YLçäá òëm ï{ë àî¸äZÖK

bkdÖë <êìßëÖK ãcå cî|äSÖ QKdKeëÖK àîN Åî¸äSÖK ÑÉîå eìetR ëô/òL˛âõë =àÉáá ñëS¸á

.êÖkÖK QKc èeçZ©K uá ÑkKëSÖKë <ed]áÖK ÜbÄSÖK

-106- 96-27299

- AID:êîäoëÖK èeçZ©K PâLZ àá

(ô)umëë <ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖLN êÄÖtSáÖK êîáëÉ]ÖK QLgLî¸ÖK cî|äRë êwLîk dî¸îR

êìeÉdáÖK êáëÉ]ÖK Ñ`Kb àëLtSÖKë Åî¸äSÖK uîZ˛Rë <êáü®áÖK QLîZçäáÖKë QLîZîRKdSgßK

umë QLîÖás uîáZÖ ï¸îüdÖK dLîSÖK ï{ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdì dëqäá YLábõ àLámÖ

=QLgLî¸ÖK

(M)Uë]OÖKë QLgKdbÖK eÉKdáë <êÖkÖK QKc êáëÉ]ÖK rëd{ uá êîâëLtR QL�®s êáL�õë uîZ˛R

<Ü®s´K nüLgëë <jL`ÖK rLoÄÖKë <êîáîÖtSÖKë êîáìbLÉ©K båLtáÖKë <èôdáÖLN êÄÖtSáÖK

ï{ ñd`©K êÖsL|ÖK dkLätÖK uîáZë <êîüL¸äÖK QLáqäáÖK Láîg ßë <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë

=ïâbáÖK uáSZáÖK

(Y)<èd¥g©LN <dë¥áô ê¥ÖáZ ï¥{ <ÅÖtSì Láî{ ï¥âëâLÄÖK \®¥k´K óÖs e4ÉdR êo˛âöN r®omßK

ï{ jd|ÖK ù{LÉRë <Ñ`bÖK êOìdmë <ïsLáSZßK àLámÖKë <êÖLátÖK zëdqë êÖLátÖK nëdië

êîRKëáÖK ê{LÄWÖKë <}�KëáÖK dëkRë <èôdáÖLN lëçäÖK eìetSÖ êîNLZìõ dîNKbR cL`RKë <ÜîÖtSÖK

êîâëâLÄÖK êgLî¸ÖK ï{ ˝äZÖK rëâ ïsKdì dëqäá bLZìõ às ®m{ =èKëL¸áÖK ÅîÄ]SÖ

=QL]®kßK êZádNë

(b)ícÖK dá©K <êîáäSÖK êîÖás ï{ bî|S¸áë n˛â ÑsL{ dkätÉ èôdáÖK ÇKdSiK èbLìe eìetR

=uîáZÖÖ èLî]ÖK êîsëâ ï{ àî¸]R óÖK íbùì àô éâöi àá

(å)lëçäÖK ÑLZá ï{ êÖáLtÖK êîÖëbÖKë êîáîÖ�´Kë êîäoëÖK QL†îçÖK uá èdiLOá nNKëd êáL�õ

=èôdáÖLN

(ë)dëqäá YLábõ ÑZô àá êîáëÉ]ÖK QßLÉëÖÖ êìdL˛SgßK èbsL¸áÖK ÜìbÄRë PìdbSÖK dî{ëR

.LçZáKdNë LçRLgLîg ï{ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdì

- B - òL] ïZîRKdSgßK zbçÖK˝äZÖK P¸] êÖk|á QL¥áëÖtáë QL¥¥âLîN d¥˛âë dî{ëR

ÜîîÄSÖKë nîo`SÖK lKdw©

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- AIEQLáëÉ]ÖÖ êtNLSÖK êÖkÖK QKc QßLÉëÖKë êîÖëbÖKë êîáîÖ�´Kë êîäoëÖK êîüLk]´K düKëbÖK PâLZ àá

:éRLîÖëù¸á ÑLZá ï{ ÑÉ <ÅîVëSÖKë X]OÖK QLáqäá uá àëLtSÖLN <èb]SáÖK Üá©Kë

-107- 96-27299
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(ô)P¸] ê|äká Lçmdsë LçÖîÖ]Rë LçOìëORë bKd{©LN êÖkÖK QKc QLîüLk]´K uáZ êÖL|É

êÖkSáÖK ÑüL¸áÖKë LìLmÄÖKë ÑÉL˛áÖK às QLîüLk]ßK ÇÖR dOtR àô êÖL|Éë <dátÖKë ˝äZÖK

=uáSZáÖK ï{ òL¸äÖKë ÑLZdÖLN

(M)˝äZÖKë dátÖK P¸] êÖk|áÖK QLâLîOÖK ldsë ÑîÖ]Rë PìëORë uáZN <êáqSäá ê|kN <ÜLîÄÖK

bbs ÇÖc ï{ LáN <êÖkÖK QKc QKdiùáÖK àá Lådîwë êìbLkS�ßK - êîsLáSZßK QKdiùáÖKë

=Låcî|äRë [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK nîo`R ï{ LçáKb`SgK ÑZô àá <àîÖLtáÖK

(Y)QKdiùáÖK dLOS`Kë umë ï{ Uë]OÖK QLáqäáë èôdáÖLN êÄÖtSáÖK QLgKdbÖK eÉKdá ÇKdiõ

ÜîîÄRë bkdÖ ÇÖcÉë àî¸äZÖLN ÅÖtSáÖK ÑîÖ]SÖK eìetR ÑZô àá UL]N©K QLîZçäáë êáü®áÖK

=ÑátÖK YLçäá zKbåô cî|äR

(b)Åî¸äR àLámë àî¸äZÖLN êÄÖtSáÖK QKòLk]´K [áKdN eìetSÖ àî|qëá àîîtR ëô dLîS`K

QßLZá óSi àá QKòLk]õ [ábR [RKëâ bKbsõë <ïüLk]´K ÑátÖK àìbLîá uîáZ nNdë bkdë

=uîmKëáÖK

(å)ÇÖc ï{ LáN <bLkS�ßK ï{ ÑLZdÖKë òL¸äÖÖ êÖáLÉÖK êáåL¸áÖK às QLâLîOÖK uáZ àî¸]R

=êîágdÖK dîw QLsLoÄÖK ï{ ÜçSÉdL˛á

(ë):ïÖì LáN ÜLîÄÖK Ñ®` àá êÖLátÖKë ÑátÖLN Ñáiô ê{dtá ML¸SÉK

’@’èb]SáÖK Üá©K ÜLqâ ï{ Ñt|ÖLN YdbáÖK dZô àëbN ÑátÖK às QLâLîOÖK uáZ àî¸]R

êo˛âô àá ÇÖc dîwë <êî{L|ÉÖK êsKdeÖK Láîg ßë <êsKdeÖK ï{ LáÉ <êîáëÄÖK QLNL¸]ÖÖ

=ï�ë¸ÖK dîw YLSâßK

’A’=ÑátÖK ~ëg ï{ êk�LäÖK LçSÖLásë èôdáÖK êÖLoN àöi àá LîÖL] ÑÖÄR ïSÖK ˝îìLÄáÖK àî¸]R

’B’ï{ YdbäáÖK dîw dZô àëbN ÑátÖK êáî� dìbÄSÖ <êOgLäáÖK QLìbSäáÖK ï{ <~do bLZìõ

ï{ éäs dîOtSÖK ÑLáS]ß <ÜLtoÖK bKbsõë àîÖLtáÖK êìLsdÉ <LîáÉ KdìbÄR êîáëÄÖK QLNL¸]ÖK

às êÖÄS¸á èdëkN LåbKbsõ àÉáì ïSÖK êîágdÖK QLNL¸]ÖK àá Lådîw ëô êtNLSÖK QLNL¸]ÖK

êáåL¸áÖLN zKdSsßK êîxN ÇÖcë <Lçtá êÄ¸Sá àëÉR LçäÉÖë êîgLg©K êîáëÄÖK QLNL¸]ÖK

òL¸äÖK àîN dZô àëbNë dZöN ÑátÖÖ íëL¸SáÖK dîw uìeëSÖK dLçqõë èôdáÖÖ êìbLkS�ßK

=ÑLZdÖKë

-108- 96-27299

(e)Ñás àîN ~ëd|ÖK ïsKdì T�ëÖK ÜKb`SgK QKòLk]õ ÑZô àá êo˛â™Ö ïÖëb }îäkR umë

óÖs <ïÖì LáN ÜLîÄÖKë ˝äZÖK P¸] êÖ0k|á QLâLîN uáZë <dZô àëbNë dZöN ÑZdÖKë èôdáÖK

:êîäoëÖK bëîÄÖLN Läåd <ïäoëÖK bîtkÖK

’@’ï{ LáN <dZô àëbN ÑátÖÖ ïáÉ fLî� òKdZ´ T�ëÖK ÜKb`SgK às êáqSäá QLgKdb òKdZõ

ëô dZô Lçäs ómLÄSì ïSÖK êo˛â©K uá b]Kë à§ ï{ ñbùR ïSÖK êo˛â©K ÑîZ¸R ÇÖc

=dZô Lçäs ómLÄSì ß ïSÖK êo˛â©K àá Lådîw

’A’àî¸]R óÖs ÑátÖKë LîáÉ LgLî� êîáëÄÖK QLNL¸]ÖK ï{ YdbäáÖK dîw dZô àëbN ÑátÖK fLî�

QLNL¸]ÖK ëô êtNLSÖK QLNL¸]ÖK ï{ ê�bN éSáî� às dîOtSÖK óÖs ÑátÖKë éSáî� dìbÄR ~do

=Lçtá êÄ¸Sá LçäÉÖë êîgLg©K êîáëÄÖK QLNL¸]ÖK às êÖk|äá àëÉR ïSÖK ñd`©K êîágdÖK

(\)ÇÖc ï{ LáN <ÑLZdÖKë òL¸äÖK àîN dÄ|ÖK fLî� às QLâLîOÖK uáZ ~doë ÜîåL|á àî¸]R

=bdKëáÖK óÖs ÜçÖëk] êîâLÉáõ

(n)QKdë˛äáÖK ï{ àî¸äZÖLN êÄÖtSáÖK Q®îÖ]SÖK ÑL`bõë êìëî]ÖK QKòLk]´K Üqâ eìetR

QLâLîOÖK uáZ ï{ë Uë]OÖK ÜîákR ï{ àî¸äZÖK àîN ~dKë|ÖÖ êìëÖë©K ^äáë =Uë]OÖKë

QLâLîOÖK uáZ àî¸]Rë =Ñ®SsßK QßbtáN êÄÖtSáÖK QLâLîOÖK àî¸]R ÑZô àá ÇÖcë LçÖîÖ]Rë

óÖs Ñëk]ÖK êîâLÉáõ ÇÖc ï{ LáN êî]kÖK QLáb`ÖK óÖs Ñëk]ÖK êîâLÉáúN êÄÖtSáÖK

êìëÖëô ^äá uá <èdg©K ÜîqäRë Ü©K êìLsdë <êÖáL˛ÖK êîNLZâßKë êî¸äZÖK ê]kÖK QLáb`

=àîä¸áÖK êìLsdë QLÄåKdáÖK QLçá™Ö êkL`

(í)ÑLÉiô uîáZ ïOÉRdáë LìL]m às dátÖKë ˝äZÖK P¸] êÖ0k|á êä¸]á QLâLîN bKbsõ

ê]{L¸áë <MLkSwßKë <ï¸äZÖK hd]SÖKë <ídg©K }ätÖLÉ <èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásô

éOÉRdì ícÖK }ätÖK às ®m{ <QLîS|ÖKë òL¸äÖLN dLZRßKë <ï¸äZÖK òKbSsßKë <ÜdL]áÖK

=êÖëbÖK ë|qëá

(Ç)ÇÖc ï{ LáN <àî�ëtáÖK ÑLZdÖKë òL¸äÖK êÉdL˛á às QLâLîOÖK uáZ ~doë ÜîåL|á àî¸]R

.bdKëáÖK óÖs ÜçÖëk] êîâLÉáõ

- AIF:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)às êîtîmKëá QLâLîN d¸|ìë ldtì àî¸äZÖK às ïüLk]õ dë˛äáÖ ÜqSäáÖK YLSâßK àLám

=àîîäÄSÖK dîw àîÖátS¸áÖK àá êtgKë ê|üLoÖ PgLäá ÑÉi ï{ ÑLZdÖKë òL¸äÖK

-109- 96-27299
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(ô)P¸] ê|äká Lçmdsë LçÖîÖ]Rë LçOìëORë bKd{©LN êÖkÖK QKc QLîüLk]´K uáZ êÖL|É

êÖkSáÖK ÑüL¸áÖKë LìLmÄÖKë ÑÉL˛áÖK às QLîüLk]ßK ÇÖR dOtR àô êÖL|Éë <dátÖKë ˝äZÖK

=uáSZáÖK ï{ òL¸äÖKë ÑLZdÖLN

(M)˝äZÖKë dátÖK P¸] êÖk|áÖK QLâLîOÖK ldsë ÑîÖ]Rë PìëORë uáZN <êáqSäá ê|kN <ÜLîÄÖK

bbs ÇÖc ï{ LáN <êÖkÖK QKc QKdiùáÖK àá Lådîwë êìbLkS�ßK - êîsLáSZßK QKdiùáÖKë

=Låcî|äRë [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK nîo`R ï{ LçáKb`SgK ÑZô àá <àîÖLtáÖK

(Y)QKdiùáÖK dLOS`Kë umë ï{ Uë]OÖK QLáqäáë èôdáÖLN êÄÖtSáÖK QLgKdbÖK eÉKdá ÇKdiõ

ÜîîÄRë bkdÖ ÇÖcÉë àî¸äZÖLN ÅÖtSáÖK ÑîÖ]SÖK eìetR ÑZô àá UL]N©K QLîZçäáë êáü®áÖK

=ÑátÖK YLçäá zKbåô cî|äR

(b)Åî¸äR àLámë àî¸äZÖLN êÄÖtSáÖK QKòLk]´K [áKdN eìetSÖ àî|qëá àîîtR ëô dLîS`K

QßLZá óSi àá QKòLk]õ [ábR [RKëâ bKbsõë <ïüLk]´K ÑátÖK àìbLîá uîáZ nNdë bkdë

=uîmKëáÖK

(å)ÇÖc ï{ LáN <bLkS�ßK ï{ ÑLZdÖKë òL¸äÖÖ êÖáLÉÖK êáåL¸áÖK às QLâLîOÖK uáZ àî¸]R

=êîágdÖK dîw QLsLoÄÖK ï{ ÜçSÉdL˛á

(ë):ïÖì LáN ÜLîÄÖK Ñ®` àá êÖLátÖKë ÑátÖLN Ñáiô ê{dtá ML¸SÉK

’@’èb]SáÖK Üá©K ÜLqâ ï{ Ñt|ÖLN YdbáÖK dZô àëbN ÑátÖK às QLâLîOÖK uáZ àî¸]R

êo˛âô àá ÇÖc dîwë <êî{L|ÉÖK êsKdeÖK Láîg ßë <êsKdeÖK ï{ LáÉ <êîáëÄÖK QLNL¸]ÖÖ

=ï�ë¸ÖK dîw YLSâßK

’A’=ÑátÖK ~ëg ï{ êk�LäÖK LçSÖLásë èôdáÖK êÖLoN àöi àá LîÖL] ÑÖÄR ïSÖK ˝îìLÄáÖK àî¸]R

’B’ï{ YdbäáÖK dîw dZô àëbN ÑátÖK êáî� dìbÄSÖ <êOgLäáÖK QLìbSäáÖK ï{ <~do bLZìõ

ï{ éäs dîOtSÖK ÑLáS]ß <ÜLtoÖK bKbsõë àîÖLtáÖK êìLsdÉ <LîáÉ KdìbÄR êîáëÄÖK QLNL¸]ÖK

às êÖÄS¸á èdëkN LåbKbsõ àÉáì ïSÖK êîágdÖK QLNL¸]ÖK àá Lådîw ëô êtNLSÖK QLNL¸]ÖK

êáåL¸áÖLN zKdSsßK êîxN ÇÖcë <Lçtá êÄ¸Sá àëÉR LçäÉÖë êîgLg©K êîáëÄÖK QLNL¸]ÖK

òL¸äÖK àîN dZô àëbNë dZöN ÑátÖÖ íëL¸SáÖK dîw uìeëSÖK dLçqõë èôdáÖÖ êìbLkS�ßK

=ÑLZdÖKë

-108- 96-27299

(e)Ñás àîN ~ëd|ÖK ïsKdì T�ëÖK ÜKb`SgK QKòLk]õ ÑZô àá êo˛â™Ö ïÖëb }îäkR umë

óÖs <ïÖì LáN ÜLîÄÖKë ˝äZÖK P¸] êÖ0k|á QLâLîN uáZë <dZô àëbNë dZöN ÑZdÖKë èôdáÖK

:êîäoëÖK bëîÄÖLN Läåd <ïäoëÖK bîtkÖK

’@’ï{ LáN <dZô àëbN ÑátÖÖ ïáÉ fLî� òKdZ´ T�ëÖK ÜKb`SgK às êáqSäá QLgKdb òKdZõ

ëô dZô Lçäs ómLÄSì ïSÖK êo˛â©K uá b]Kë à§ ï{ ñbùR ïSÖK êo˛â©K ÑîZ¸R ÇÖc

=dZô Lçäs ómLÄSì ß ïSÖK êo˛â©K àá Lådîw

’A’àî¸]R óÖs ÑátÖKë LîáÉ LgLî� êîáëÄÖK QLNL¸]ÖK ï{ YdbäáÖK dîw dZô àëbN ÑátÖK fLî�

QLNL¸]ÖK ëô êtNLSÖK QLNL¸]ÖK ï{ ê�bN éSáî� às dîOtSÖK óÖs ÑátÖKë éSáî� dìbÄR ~do

=Lçtá êÄ¸Sá LçäÉÖë êîgLg©K êîáëÄÖK QLNL¸]ÖK às êÖk|äá àëÉR ïSÖK ñd`©K êîágdÖK

(\)ÇÖc ï{ LáN <ÑLZdÖKë òL¸äÖK àîN dÄ|ÖK fLî� às QLâLîOÖK uáZ ~doë ÜîåL|á àî¸]R

=bdKëáÖK óÖs ÜçÖëk] êîâLÉáõ

(n)QKdë˛äáÖK ï{ àî¸äZÖLN êÄÖtSáÖK Q®îÖ]SÖK ÑL`bõë êìëî]ÖK QKòLk]´K Üqâ eìetR

QLâLîOÖK uáZ ï{ë Uë]OÖK ÜîákR ï{ àî¸äZÖK àîN ~dKë|ÖÖ êìëÖë©K ^äáë =Uë]OÖKë

QLâLîOÖK uáZ àî¸]Rë =Ñ®SsßK QßbtáN êÄÖtSáÖK QLâLîOÖK àî¸]R ÑZô àá ÇÖcë LçÖîÖ]Rë

óÖs Ñëk]ÖK êîâLÉáõ ÇÖc ï{ LáN êî]kÖK QLáb`ÖK óÖs Ñëk]ÖK êîâLÉáúN êÄÖtSáÖK

êìëÖëô ^äá uá <èdg©K ÜîqäRë Ü©K êìLsdë <êÖáL˛ÖK êîNLZâßKë êî¸äZÖK ê]kÖK QLáb`

=àîä¸áÖK êìLsdë QLÄåKdáÖK QLçá™Ö êkL`

(í)ÑLÉiô uîáZ ïOÉRdáë LìL]m às dátÖKë ˝äZÖK P¸] êÖ0k|á êä¸]á QLâLîN bKbsõ

ê]{L¸áë <MLkSwßKë <ï¸äZÖK hd]SÖKë <ídg©K }ätÖLÉ <èôdáÖK bm }ätÖK ÑLásô

éOÉRdì ícÖK }ätÖK às ®m{ <QLîS|ÖKë òL¸äÖLN dLZRßKë <ï¸äZÖK òKbSsßKë <ÜdL]áÖK

=êÖëbÖK ë|qëá

(Ç)ÇÖc ï{ LáN <àî�ëtáÖK ÑLZdÖKë òL¸äÖK êÉdL˛á às QLâLîOÖK uáZ ~doë ÜîåL|á àî¸]R

.bdKëáÖK óÖs ÜçÖëk] êîâLÉáõ

- AIF:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)às êîtîmKëá QLâLîN d¸|ìë ldtì àî¸äZÖK às ïüLk]õ dë˛äáÖ ÜqSäáÖK YLSâßK àLám

=àîîäÄSÖK dîw àîÖátS¸áÖK àá êtgKë ê|üLoÖ PgLäá ÑÉi ï{ ÑLZdÖKë òL¸äÖK

-109- 96-27299
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(M)êìL|É lKdtSgLN <êáqSäá èdëkN <bÖN ÑÉ ï{ Lçîáb`S¸áë QKòLk]ßK ïZSäá ÜLî� àLám

àá ÜeÖì LáN êo` bKbsõë àî¸äZÖLN êÄÖtSáÖK LìLmÄÖÖ éSîoxRë ïágdÖK QKòLk]ßK ÜLqâ

=ÇÖc dá©K ïmSÄì LáWî] <QLäî¸]SÖK

(Y)ï{ë <QLNLÄäÖKë <UL]N©K QLáqäá PâLZ àá êîsëâë êîáÉ QLgKdb umë uîZ˛Rë umë

ï{ êÉdL˛áÖK àö˛N êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë <jL`ÖK rLoÄÖKë <ÑátÖK MLNdô QLáqäá

LîÖs PkLäá àëÖx˛ì àìcÖK ÑLZdÖKë òL¸äÖK bbs ÇÖc ï{ LáN <uáSZáÖK ï{ cë|äÖKë êoÖ¸ÖK

=òKëg b] óÖs jL`ÖKë ÜLtÖK àîsLoÄÖK ï{ QKdKdÄÖK cL`RK ÑLZá ï{

(b)cî|äRë êáLtÖK QLgLî¸ÖK umë ï{ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖÖ èLsKdá dWÉô QLâLîN ÜKb`SgK

.uìdL˛áÖKë [áKdOÖK

- AIG:èb]SáÖK Üá©K PâLZ àá

(ô)ÑkSR b� ïSÖK QLâLîOÖK ÑîÖ]Rë êâdLÄáë uáZÖ Ñm{ô ÑOg bLZì´ ~do UKb]SgK uîZ˛R

Üá©K QL†îå uîáZ Lçáb`S¸R ïÉÖ <èôdáÖK bm }ätÖK ÇÖc ï{ LáN <èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ]N

=êÖkÖK QKc èb]SáÖK

(M)èôdáÖK dëbN ÑkSR ïSÖK QLâLîOÖK àî¸]SÖ êîüLk]´K ~doÖK àá bìeáÖK UKb]SgK uîZ˛R

=êîgLî¸ÖKë êî{LÄWÖKë êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK êîáäSÖK ï{

(Y)étìeëRë QKëäg ˝á` ÑÉ êáqSäá èdëkN dKbk¨Ö "ÜÖLtÖK ï{ èôdáÖK" àá bìbZ bbs bKbsõ

=ugKë ~Loâ óÖs

(b)=˝äZÖK rëäN ÅÖtSR [áKdNë QLgLîg UKb]SgK ï{ <LçOÖo óÖs òLäN <àKbÖOÖK èbsL¸á

(å)êîüLk]´K êOt˛ÖK LåbtR ïSÖK êÖkÖK QKc QKdë˛äáÖKë QLâLîOÖKë dìdLÄSÖK êÖL]õ àLám

às èôdáÖLN lëçäÖK ÑZô àá PìdbSÖKë X]OÖÖ ïÖëbÖK bçtáÖKë èb]SáÖK Üá™Ö êáLtÖK êâLá©LN

êáqSäá èdëkN èôdáÖK eÉdá êäZÖ óÖK ïÖëbÖKë ïäoëÖK àìbîtkÖK óÖs ed]áÖK ÜbÄSÖK

.êÄ¸äáë

- AIH:àîîüLäWÖK àî]âLáÖKë zKdo©K èbbtSáÖK êîüLáâ´K QL¸gùáÖK PâLZ àá

êÖ]dáN LçRKbLkS�K dáR ïSÖK àKbÖOÖK ï{ë êîáLäÖK àKbÖOÖK ï{ êîäoëÖK QKdbÄÖK dìëoR Üsbë uîZ˛R

ÑátÖÖ ÑáLÉ fLî� òKdZõ àá àKbÖOÖK àÉáSR ïÉÖ êîäÄSÖK èbsL¸áÖKë bdKëáÖK dî{ëR Åìdo às ÑLÄSâK

bäsë <òKëg b] óÖs dZô àëbN ÑátÖKë dZöN ÑátÖK ÇÖc ï{ LáN <ÑZdÖKë èôdáÖK éN uÖomR ícÖK

.dZô àëbN ÑátÖÖ ñd`©K êîágdÖK QLNL¸]ÖK ëô êtNLSÖK QLNL¸]ÖK ÜKb`SgK òLmS�ßK

-110- 96-27299

èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] - òLo

- A@ILáå LåeìetRë LçSìLá]ë =d˛OÖK uîáZÖ bÖëáÖK ÜÉ]N Å] êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸âßK ~ëÄ] àõ

.QLáëÉ]ÖK ÅRLs óÖs uÄR ïSÖK óÖë©K êîÖëù¸áÖK

- A@@LçRLáKeSÖLN òL{ëÖLN Lîágd ÑëbÖK uîáZ ÜKeSÖK bìbZ àá àL¸âßK ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK bÉô b�ë

bîtkÖK óÖs LçSìLá]ë LçRLsKdáë uîáZÖÖ êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸âßK ~ëÄ] uîáZ ÜKdS]K eìetSN êÄÖtSáÖK

ÑOÄì ßë .àL¸âßK ~ëÄ]N êÄÖtSáÖK ñd`©K ÇëÉkÖKë <ïÖëbÖK àëâLÄÖKë <èb]SáÖK Üá©K ~LWîáÖ LÄ{ë ïáÖLtÖK

.hLÄâ íô QLìd]ÖKë ~ëÄ]ÖK ãcçÖ ïáÖLtÖK uNLoÖK

- A@AóÖK êO¸äÖLN êìëÖëô Kc L{bå LçSìLá]ë êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸âßK ~ëÄ] uîáZ eìetR dLOSsK PZì

<ûbLOáÖKë bkLÄáÖK ãcå dLoõ ï{ë .ïÖëbÖK àëLtSÖK zbå Láîg ßë <LçübLOáë LåbkLÄáÖ LÄ{ë <èb]SáÖK Üá©K

uáSZáÖK óÖs PZìë .ïÖëbÖK uáSZáÖK óÖK êO¸äÖLN Lsëd˛á ®wLi LçSìLá]ë àL¸âßK ~ëÄ] uîáZ eìetR ÑÉ˛ì

˝|äNë èKëL¸áÖK Üb� óÖsë <êÖbLsë ê|käá êÄìdoNë <ïáÖLs ~Loâ óÖs àL¸âßK ~ëÄ] ÑáLtì àô ïÖëbÖK

ïáÖLs uNLoN àL¸â´K ~ëÄ] ÑüL¸á ï{ dqäÖK ÜL¸RK êîáåô bìbZ àá ÑátÖK YLçäá bÉùìë .eîÉdSÖK àá dbÄÖK

.êîüLÄSâK®ÖKë bLî]ÖLNë

- A@BêìbLkS�ßKë êî{LÄWÖKë Lçäá êîâbáÖK - àL¸âßK ~ëÄ] uîáZ àô bìbZ àá ÑátÖK YLçäá bÉùìë

}�ëSìë êoNKdSáë êüeZSÖÖ êÖNL� dîwë êáLs - êîáäSÖK ï{ Å]ÖK ÇÖc ï{ LáN <êîsLáSZßKë êîgLî¸ÖKë

àá àL¸âßK ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK bÉôë .Läîî{ Ñás [áLâdNë à®sK ÇÖc àîOì LáÖWá <ltN óÖs LçmtN

òeZë êáLtÖK àL¸âßK ~ëÄ] àá zdkSÖÖ ÑNL� dîw òeZ ïå êÖ|oÖÖë èôdáÖÖ àL¥¥¸âßK ~ë¥¥Ä] àô bìbZ

àL¸âßK ~ëÄ] uîáZN ®áLÉ LtSáR êÖ|oÖKë èôdáÖK uSáRë .Lçäs Ñk|äì ßë ~ëÄ]ÖK ãcå àá ôeZSì ß

.èôdáÖLN lëçäÖÖ éäs óäw ß dáôë èb]SáÖK Üá©Kë QLáëÉ]ÖK QLìëÖëô àá êìëÖëô ëå êîgLg©K QLìd]ÖKë

- A@C.èb]SáÖK Üá©K ~LWîá êZLOìb ï{ ^ìdk ÑÉ˛N èdëÉcá ~ëÄ]ÖK ï{ èôdáÖKë ÑZdÖK àîN èKëL¸áÖKë

ÑëbÖÖ eëZì ß ïSÖK MLOg©K b]ô éâô óÖs ˝äZÖK rëâ àL¸âßK ~ëÄ]N êÄÖtSáÖK êîÖëbÖK ÇëÉkÖK uîáZ YdbRë

.LçgLgô óÖs e0îáR àô

- A@Dàô LçîÖs ÑN <èôdáÖÖ àL¸âßK ~ëÄ] ÇLçSâK às P¸]{ uäSáR àô óÖs QLáëÉ]ÖK PZKë dkSÄì ßë

àô èôd¥áÖÖ àL¥¸â´K ~ëÄ] êîáåöN zKdSsßK óÖs Ñbì Lááë .LçSìLá]ë ~ëÄ]ÖK ãcå eìetR óÖs Lmìô ÑátR

ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK ï{ L{Kdoô T]Okô b� èb]SáÖK Üá©K ï{ òLms©K ÑëbÖK rLNdô êV®V

.èôdáÖK bm eîîáSÖK

- A@Eèdëb êÖîo èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] àô \ëmëNë bìbZ àá àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK bÉô b�ë

Ñk|äì ßë ~ëÄ]ÖK ãcå àá ôeZSì ß òeZë êáLtÖK àL¸â´K ~ëÄ] àá zdkSÖÖ ÑNL� dîw òeZ ïå LçRLî]

-110- 96-27299
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(M)êìL|É lKdtSgLN <êáqSäá èdëkN <bÖN ÑÉ ï{ Lçîáb`S¸áë QKòLk]ßK ïZSäá ÜLî� àLám

àá ÜeÖì LáN êo` bKbsõë àî¸äZÖLN êÄÖtSáÖK LìLmÄÖÖ éSîoxRë ïágdÖK QKòLk]ßK ÜLqâ

=ÇÖc dá©K ïmSÄì LáWî] <QLäî¸]SÖK

(Y)ï{ë <QLNLÄäÖKë <UL]N©K QLáqäá PâLZ àá êîsëâë êîáÉ QLgKdb umë uîZ˛Rë umë

ï{ êÉdL˛áÖK àö˛N êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë <jL`ÖK rLoÄÖKë <ÑátÖK MLNdô QLáqäá

LîÖs PkLäá àëÖx˛ì àìcÖK ÑLZdÖKë òL¸äÖK bbs ÇÖc ï{ LáN <uáSZáÖK ï{ cë|äÖKë êoÖ¸ÖK

=òKëg b] óÖs jL`ÖKë ÜLtÖK àîsLoÄÖK ï{ QKdKdÄÖK cL`RK ÑLZá ï{

(b)cî|äRë êáLtÖK QLgLî¸ÖK umë ï{ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖÖ èLsKdá dWÉô QLâLîN ÜKb`SgK

.uìdL˛áÖKë [áKdOÖK

- AIG:èb]SáÖK Üá©K PâLZ àá

(ô)ÑkSR b� ïSÖK QLâLîOÖK ÑîÖ]Rë êâdLÄáë uáZÖ Ñm{ô ÑOg bLZì´ ~do UKb]SgK uîZ˛R

Üá©K QL†îå uîáZ Lçáb`S¸R ïÉÖ <èôdáÖK bm }ätÖK ÇÖc ï{ LáN <èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ]N

=êÖkÖK QKc èb]SáÖK

(M)èôdáÖK dëbN ÑkSR ïSÖK QLâLîOÖK àî¸]SÖ êîüLk]´K ~doÖK àá bìeáÖK UKb]SgK uîZ˛R

=êîgLî¸ÖKë êî{LÄWÖKë êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK êîáäSÖK ï{

(Y)étìeëRë QKëäg ˝á` ÑÉ êáqSäá èdëkN dKbk¨Ö "ÜÖLtÖK ï{ èôdáÖK" àá bìbZ bbs bKbsõ

=ugKë ~Loâ óÖs

(b)=˝äZÖK rëäN ÅÖtSR [áKdNë QLgLîg UKb]SgK ï{ <LçOÖo óÖs òLäN <àKbÖOÖK èbsL¸á

(å)êîüLk]´K êOt˛ÖK LåbtR ïSÖK êÖkÖK QKc QKdë˛äáÖKë QLâLîOÖKë dìdLÄSÖK êÖL]õ àLám

às èôdáÖLN lëçäÖK ÑZô àá PìdbSÖKë X]OÖÖ ïÖëbÖK bçtáÖKë èb]SáÖK Üá™Ö êáLtÖK êâLá©LN

êáqSäá èdëkN èôdáÖK eÉdá êäZÖ óÖK ïÖëbÖKë ïäoëÖK àìbîtkÖK óÖs ed]áÖK ÜbÄSÖK

.êÄ¸äáë

- AIH:àîîüLäWÖK àî]âLáÖKë zKdo©K èbbtSáÖK êîüLáâ´K QL¸gùáÖK PâLZ àá

êÖ]dáN LçRKbLkS�K dáR ïSÖK àKbÖOÖK ï{ë êîáLäÖK àKbÖOÖK ï{ êîäoëÖK QKdbÄÖK dìëoR Üsbë uîZ˛R

ÑátÖÖ ÑáLÉ fLî� òKdZõ àá àKbÖOÖK àÉáSR ïÉÖ êîäÄSÖK èbsL¸áÖKë bdKëáÖK dî{ëR Åìdo às ÑLÄSâK

bäsë <òKëg b] óÖs dZô àëbN ÑátÖKë dZöN ÑátÖK ÇÖc ï{ LáN <ÑZdÖKë èôdáÖK éN uÖomR ícÖK

.dZô àëbN ÑátÖÖ ñd`©K êîágdÖK QLNL¸]ÖK ëô êtNLSÖK QLNL¸]ÖK ÜKb`SgK òLmS�ßK
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èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] - òLo

- A@ILáå LåeìetRë LçSìLá]ë =d˛OÖK uîáZÖ bÖëáÖK ÜÉ]N Å] êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸âßK ~ëÄ] àõ

.QLáëÉ]ÖK ÅRLs óÖs uÄR ïSÖK óÖë©K êîÖëù¸áÖK

- A@@LçRLáKeSÖLN òL{ëÖLN Lîágd ÑëbÖK uîáZ ÜKeSÖK bìbZ àá àL¸âßK ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK bÉô b�ë

bîtkÖK óÖs LçSìLá]ë LçRLsKdáë uîáZÖÖ êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸âßK ~ëÄ] uîáZ ÜKdS]K eìetSN êÄÖtSáÖK

ÑOÄì ßë .àL¸âßK ~ëÄ]N êÄÖtSáÖK ñd`©K ÇëÉkÖKë <ïÖëbÖK àëâLÄÖKë <èb]SáÖK Üá©K ~LWîáÖ LÄ{ë ïáÖLtÖK

.hLÄâ íô QLìd]ÖKë ~ëÄ]ÖK ãcçÖ ïáÖLtÖK uNLoÖK

- A@AóÖK êO¸äÖLN êìëÖëô Kc L{bå LçSìLá]ë êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸âßK ~ëÄ] uîáZ eìetR dLOSsK PZì

<ûbLOáÖKë bkLÄáÖK ãcå dLoõ ï{ë .ïÖëbÖK àëLtSÖK zbå Láîg ßë <LçübLOáë LåbkLÄáÖ LÄ{ë <èb]SáÖK Üá©K

uáSZáÖK óÖs PZìë .ïÖëbÖK uáSZáÖK óÖK êO¸äÖLN Lsëd˛á ®wLi LçSìLá]ë àL¸âßK ~ëÄ] uîáZ eìetR ÑÉ˛ì

˝|äNë èKëL¸áÖK Üb� óÖsë <êÖbLsë ê|käá êÄìdoNë <ïáÖLs ~Loâ óÖs àL¸âßK ~ëÄ] ÑáLtì àô ïÖëbÖK

ïáÖLs uNLoN àL¸â´K ~ëÄ] ÑüL¸á ï{ dqäÖK ÜL¸RK êîáåô bìbZ àá ÑátÖK YLçäá bÉùìë .eîÉdSÖK àá dbÄÖK

.êîüLÄSâK®ÖKë bLî]ÖLNë

- A@BêìbLkS�ßKë êî{LÄWÖKë Lçäá êîâbáÖK - àL¸âßK ~ëÄ] uîáZ àô bìbZ àá ÑátÖK YLçäá bÉùìë

}�ëSìë êoNKdSáë êüeZSÖÖ êÖNL� dîwë êáLs - êîáäSÖK ï{ Å]ÖK ÇÖc ï{ LáN <êîsLáSZßKë êîgLî¸ÖKë

àá àL¸âßK ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK bÉôë .Läîî{ Ñás [áLâdNë à®sK ÇÖc àîOì LáÖWá <ltN óÖs LçmtN

òeZë êáLtÖK àL¸âßK ~ëÄ] àá zdkSÖÖ ÑNL� dîw òeZ ïå êÖ|oÖÖë èôdáÖÖ àL¥¥¸âßK ~ë¥¥Ä] àô bìbZ

àL¸âßK ~ëÄ] uîáZN ®áLÉ LtSáR êÖ|oÖKë èôdáÖK uSáRë .Lçäs Ñk|äì ßë ~ëÄ]ÖK ãcå àá ôeZSì ß

.èôdáÖLN lëçäÖÖ éäs óäw ß dáôë èb]SáÖK Üá©Kë QLáëÉ]ÖK QLìëÖëô àá êìëÖëô ëå êîgLg©K QLìd]ÖKë

- A@C.èb]SáÖK Üá©K ~LWîá êZLOìb ï{ ^ìdk ÑÉ˛N èdëÉcá ~ëÄ]ÖK ï{ èôdáÖKë ÑZdÖK àîN èKëL¸áÖKë

ÑëbÖÖ eëZì ß ïSÖK MLOg©K b]ô éâô óÖs ˝äZÖK rëâ àL¸âßK ~ëÄ]N êÄÖtSáÖK êîÖëbÖK ÇëÉkÖK uîáZ YdbRë

.LçgLgô óÖs e0îáR àô

- A@Dàô LçîÖs ÑN <èôdáÖÖ àL¸âßK ~ëÄ] ÇLçSâK às P¸]{ uäSáR àô óÖs QLáëÉ]ÖK PZKë dkSÄì ßë

àô èôd¥áÖÖ àL¥¸â´K ~ëÄ] êîáåöN zKdSsßK óÖs Ñbì Lááë .LçSìLá]ë ~ëÄ]ÖK ãcå eìetR óÖs Lmìô ÑátR

ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK ï{ L{Kdoô T]Okô b� èb]SáÖK Üá©K ï{ òLms©K ÑëbÖK rLNdô êV®V

.èôdáÖK bm eîîáSÖK

- A@Eèdëb êÖîo èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] àô \ëmëNë bìbZ àá àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK bÉô b�ë

Ñk|äì ßë ~ëÄ]ÖK ãcå àá ôeZSì ß òeZë êáLtÖK àL¸â´K ~ëÄ] àá zdkSÖÖ ÑNL� dîw òeZ ïå LçRLî]
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ÑÉ àámìë .êîáäSÖK ï{ LçÄ]ë êîNLZâ´K èôdáÖK ~ëÄ] bìbZ àá êîáäSÖKë àLÉ¸ÖÖ ïÖëbÖK dáRùáÖK bÉôë .Lçäs

óÖs eîîáSÖK Übs ôbOá àKbìùì Láåë <~ëÄ]ÖK ãcå (@@)Ñ|oÖK ~ëÄ] êî�L|RKë (B@)Ñ|oÖK ~ëÄ] à®sõ àá

.˝äZÖK rëâ fLgô

- A@FÇÖR eìetSN QLáëÉ]ÖK ÜKeSÖK Übs às ê†iLâ LçN ïÖt|ÖK uSáSÖKë ~ëÄ]ÖK bëZë àîN êáüLÄÖK èëZ|ÖKë

êÖÉ˛áÖK ãcçN àdSÄìë .~ëÄ]ÖK ãcçN òKëg b] óÖs ÑZdÖKë èôdáÖK êîsëSN LçáLî� Übsë <LçSìLá]ë ~ëÄ]ÖK

àKbÖOÖK êîOÖwô Qc`RK b�ë .ïÖëbÖKë ïäoëÖK àìbîtkÖK óÖs bdKëáÖK jÄâë êáü®áÖK zLkSâßK QLîÖ§ ÜKbtâK

PÖk ï{ èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK LçÖ|ÉR ïSÖK ~ëÄ]ÖK YKdbõ Lçâöi àá QKëo`

.Lç�ëÄ] êgdLáá óÖs èôdáÖK èdb� eìetSÖ QLîÖ§ àKbÖOÖK àá bbs ö˛âô LáÉ .ïäoëÖK àëâLÄÖK

- A@GóÖõ òëZÖÖK <àÉáá b] ók�ô óÖõ <ÑëbÖK ñbL|SR àô ídëdmÖK àá <èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] êìLá] êîxNë

d`§ ÑÉ˛N é�L|RK Übs ëô Lçäá ldxÖKë êî�L|RßK rëmëá uá p|]R íô ldLtR Übs Ñ|ÉR àôë QLq|]SÖK

êîÖëbÖK ÇëÉkÖK LçRbb] Lá ë]â óÖs <èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] ÑqR zëgë .ïÖëbÖK QKbåLtáÖK àëâL� uá

LçÄîOoRë LçSìLá] ÜSR ÜÖ Láë ÑáLÉÖK zKdSsßK ÑäR ÜÖ Lá óá¸á dîxN Lágõ <àL¸â´K ~ëÄ]N êÄÖtSáÖK

êìdLZSÖKë êîüLäZÖKë êîâbáÖK QLâëbáÖKë <êîäoëÖK êgdLááÖK às ®m{ ïäoëÖK àëâLÄÖK ï{ LçÖLásõë Låcî|äRë

.êìdKb´K êáqâ©Kë bsKëÄÖK ï{ë <ÑátÖKë <èdg©LN êkL`ÖK QLâëbáÖKë

- A@Hêî�L|RK ï{ L{Kdoô btN ^OkR ÜÖ ïSÖK àKbÖOÖK ï{ btN êÖë|Éá T¸îÖ <àëâLÄÖK ÜÉ]N <èôdáÖK èKëL¸áë

ïSÖK ëô <àL¸â´K ~ëÄ]N êÄÖtSáÖK ñd`©K êîÖëbÖK ÇëÉkÖKë èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK

àîâKëÄÖK Lçî{ ^ÄäR ÜÖ ïSÖK àKbÖOÖK ëô <Lçäá ldxÖKë êî�L|RßK rëmëá uá êî˛áSá dîw QLq|]R Lçî{ TìbNô

ï{ èKëL¸áÖLN ®áLÉ LtSáR èôdáÖK uSáR ~ëtì Lá àõ .êîÖëbÖK ˝îìLÄáÖKë dîìLtáÖK cî|äR ÑZô àá btN êîäoëÖK

~ëÄ]N êÄÖtSáÖK êîÖëbÖK ÇëÉkÖKë ïÖëbÖK àëâLÄÖKë êîäoëÖK QLtìd˛SÖK ltN àîN QLm�LäSÖK ëå ~ëÄ]ÖK

dLoõ ï{ ïsëÖK jÄâë <bîÄtSÖK êod|áÖK êìdKb´K QKòKdZßK èôdáÖÖ êîÖt|ÖK èKëL¸áÖK ÜKbtâK Üìbìë .àL¸â´K

ÑîWáR Übs óÖK ê{LmßLN <Lî{Kë Kbkd òL¸äÖK uîáZÖ àL¸â´K ~ëÄ] ÇLçSâK bkd Übsë <êîüLmÄÖK êîÖátÖK

.QLgdLááÖKë }�KëáÖK dKdáSgKë <êáüLÄÖK ~ëÄ]ÖK às QLáëÖtáÖK jÄâë <êÖKbtÖK Üqâ ï{ Lî{LÉ ®îWáR èôdáÖK

èdg©LN êÄÖtSáÖK QLâëbáÖK ëô àîâKëÄÖK LçäîN àá òLîiô êÖáZ cL|âõ Übs Lmìô êîÖt|ÖK èKëL¸áÖK ÜKbtâK Üìbìë

bkÄì ïSÖK êìdKb´K êáqâ©Kë bsKëÄÖK ëô èdLZSÖKë ÑátÖLN êÄÖtSáÖKë êîüLäZÖKë êîâbáÖK QLâëbáÖK ëô àîâKëÄÖKë

.êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ]N ®áLÉ LtSáR èôdáÖK uSáR àLám LçN

- AAIêîgLî¸ÖKë êìbLkS�ßKë êî{LÄWÖK êîáäSÖK ï{ êÉdL˛áÖK ï{ Å]ÖK j`i ÑÉÖ àëÉì àô ïxOäìë

uìeëR ï{ eîîáSÖK àá èLS|ÖKë èôdáÖK ïâLtR QßL]ÖK àá dîWÉ ï{ë .LçN uSáSÖKë Lçî{ ÜLçg´Kë êîsLáSZßKë

.êî{LÄWÖKë êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK Láç�ëÄ]Ö diLOá ÇLçSâK ÇÖc ï{ë .êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK bdKëáÖK

- AA@uÖomR ïSÖK êo˛â©K àá ôeZSì ß KòeZ ÑÉ˛R àô ïxOäì QLîS|ÖKë òL¸äÖK uîáZÖ àL¸â´K ~ëÄ]ë

ï{ èKëL¸áÖK YKdbõ êîxN ê|WÉá bëçZ ÑcN óÖõ êZL] ÇLäåë .àL¸â´K ~ëÄ]N êÄÖtSáÖKë èb]SáÖK Üá©K LçN
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~Loâ óÖs èb]SáÖK Üá©K êo˛â© ï¸îüdÖK dLîSÖK àám QLîS|ÖKë òL¸äÖK uîáZÖ àL¸â´K ~ëÄ]ë eÉdáÖK

dá©K Kcåë .êÖkÖK QKc QLîÖØKë QL†îçÖK uîáZ ï{ ÜqSäáë ídëb ÑÉ˛N LìLmÄÖK ãcå êZÖLtáë <êáëqäáÖK

ïáL¸ÖK èb]SáÖK Üá©K lë|áë <èôdáÖK eÉdá êäZÖ àîN Åî¸äSÖKë àëLtSÖK àî¸]R Lçäá dëáô êÖáZ ïsbS¸ì

òKdO`ÖKë <èbb]á uîmKëáN àëîätáÖK àëkL`ÖK LåëddÄá ÇÖc ï{ LáN <àL¸â´K ~ëÄ] êäZÖë <àL¸â´K ~ëÄ]Ö

êîáäSÖK êäZÖë <QLîÖ�©K êìLá]ë eîîáSÖK uäáÖ êîsd|ÖK LçSäZÖë <êÖáLtÖK ê�d{©Kë <àëÖÄS¸áÖK àëìdL˛SgßK

óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK êäZÖÖKë <êîüLäZÖK êÖKbtÖKë êáìdZÖK uäá êäZÖë <êîsLáSZßK êîáäSÖK êäZÖë <êáKbS¸áÖK

QLâLîÉÖK uîáZë <àL¸â´K ~ëÄ]N êîätáÖKë QKbåLtá PZëáN èö˛äáÖK ñd`©K QL†îçÖKë èôdáÖK bm eîîáSÖK

àëLtSÖK óÖõ Lmìô êZL] ÇLäåë .êkk`SáÖK QßLÉëÖK ÇÖc ï{ LáN <èb]SáÖK Üá©K êáëqäá ï{ êÖkÖK QKc

èdëdm èLsKdá uá <éRòL|Éë éSîÖLt{ èbLìeë éoî¸ORë ãbîidRë àL¸âßK ~ëÄ]Ö èb]SáÖK Üá©K eLçZÖ KeìetR

.ÜLçáÖKë QLìßëÖK ï{ LáçÖ ïsKb ß àìcÖÖK Ñ`KbSÖKë YKëbeßK íbL|R

- AAAÅîOoR PZKëÖK àá <uîáZÖÖ ®áLÉ ßLásõ àL¸âßK ~ëÄ] ÑLásõ ï{ ÑWáSáÖK zbçÖK ÅÄ]Sì ïÉÖë

ÜqSäáÖKë ÑáL˛ÖK uNLoÖK \ëmëÖK àá bìeáN dLOSsßK ï{ c`öR êÄìdoN àL¸âßK ~ëÄ]Ö êîÖëbÖK ÇëÉkÖK

.àî¸äZÖLN ÅÖtSáÖK ÑîÖ]SÖK \ëmëN éîÖK dLiô ícÖK èôdáÖK bm eîîáSÖÖ

- AABàLÉ¸ÖÖ ïÖëbÖK dáRùáÖK Ñás [áLâdN ãdLOSsK ï{ umì cõ èôdáÖLN ïätáÖK uNKdÖK ïáÖLtÖK dáRùáÖK àõ

bìbZ àá bÉùì <àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK LáåbáSsK àìcÖÖK (A)Läîî{ Ñás [áLâdN à®sõë (@C)êîáäSÖKë

êìd]N KëddÄì àô ï{ ïgLgô Å] àá bKd{©Kë YKëe©K uîáZÖ LáN zKdSsßK óÖs ÜëÄR êîNLZâ´K ~ëÄ]ÖK àô

QLáëÖtáÖK óÖs Ñëk]ÖK ï{ë <MLZâ´K bîsKëáë QKbßëÖK àîN êÖkL|ÖK QKdS|ÖKë ÜçÖL|oô bbs êîÖëù¸áë

Ñá˛ì Kcåë .êîNLZâ´Kë êî¸äZÖK ê]kÖK àá ñëS¸á óÖsô vëÖN ï{ Å] àáë <ÇÖc àá ÜçäÉáR ïSÖK ÑüLgëÖKë

ëå Lá ë]â óÖs <}äsë ãKdÉõë eîîáSÖ ldtSÖK àëb MLZâ´LN ÅÖtSì Láî{ QKdKdÄÖK cL`RK ï{ ÜçÄ] Lmìô

.àL¸â´K ~ëÄ] ÅüLVë ï{ àîOá

- AACuáë .êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸âßK ~ëÄ]N èôdáÖK uSáR ÑoOì ëô ~ëtìë ÇçSäì èôdáÖK bm }ätÖKë

óÖs ÜüLÄÖK }ätÖK àú{ <àîkL`ÖK àìddÄáÖK ÑLásôë <èôdáÖK bm eîîáSÖK óÖs òLmÄÖK à®s´ dLOSsßK ò®ìõ

Ñ®xSgßKë bLOtSgßKë <ï¸äZÖK òKbSsßKë <ñdg©K }ätÖK ÑLÉiô àá ãdîwë MdmÖK ÑWá ˝äZÖK rëâ fLgô

éZëáÖK }ätÖK às ®m{ <ï¸äZÖK hd]SÖKë <íd¸ÄÖK òLxOÖKë <ÑL|o©Kë òL¸äÖLN ïÖëbÖK dLZRßKë <àîî¸äZÖK

YLSâK ï{ èôdáÖK ÜKb`SgKë <PâLZ©K ãdÉë <ídkätÖK eîîáSÖKë êìdkätÖKë <ï{LÄWÖK eî]SÖK PO¸N èôdáÖK bm

ûëLäáÖK zdoSÖKë ïäìbÖK zdoSÖKë <ïOäZ©K Ñ®S]ßKë <^Ö¸áÖK rKeäÖKë ï�dtÖK dîçoSÖKë <êî]LN´K bKëáÖK

dLm PâLZ íôë .LçîÖs òLmÄÖKë LçS]{LÉá PZìë ãdb�ë àL¸âßK êáKdÉ uá ó{LäSR dëáô ïå <MLåd´Kë <àìbÖÖ

òLmÄÖKë étäá ïxOäì èôdáÖK ~ëÄ] ÇçSäì êìdktÖK ëô êî{dtÖK ëô êìbîÖÄSÖK QLgdLááÖK ltN PâKëZ àá

êkL`ÖK èLî]ÖK ï{ èôdáÖK bm }ätÖK ÑLÉiô uîáZ ê]{LÉáÖ êÖZLs dîNKbR c`SR àô QLáëÉ]ÖÖ ïxOäìë .éîÖs

.àîìbLtÖK jL`i©K àá ëô êÖëbÖK àá LçN \ëá¸á ëô êOÉRdá TâLÉ òKëg <LçîÖs òLmÄÖKë êáLtÖKë
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ÑÉ àámìë .êîáäSÖK ï{ LçÄ]ë êîNLZâ´K èôdáÖK ~ëÄ] bìbZ àá êîáäSÖKë àLÉ¸ÖÖ ïÖëbÖK dáRùáÖK bÉôë .Lçäs

óÖs eîîáSÖK Übs ôbOá àKbìùì Láåë <~ëÄ]ÖK ãcå (@@)Ñ|oÖK ~ëÄ] êî�L|RKë (B@)Ñ|oÖK ~ëÄ] à®sõ àá

.˝äZÖK rëâ fLgô

- A@FÇÖR eìetSN QLáëÉ]ÖK ÜKeSÖK Übs às ê†iLâ LçN ïÖt|ÖK uSáSÖKë ~ëÄ]ÖK bëZë àîN êáüLÄÖK èëZ|ÖKë

êÖÉ˛áÖK ãcçN àdSÄìë .~ëÄ]ÖK ãcçN òKëg b] óÖs ÑZdÖKë èôdáÖK êîsëSN LçáLî� Übsë <LçSìLá]ë ~ëÄ]ÖK

àKbÖOÖK êîOÖwô Qc`RK b�ë .ïÖëbÖKë ïäoëÖK àìbîtkÖK óÖs bdKëáÖK jÄâë êáü®áÖK zLkSâßK QLîÖ§ ÜKbtâK

PÖk ï{ èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK LçÖ|ÉR ïSÖK ~ëÄ]ÖK YKdbõ Lçâöi àá QKëo`

.Lç�ëÄ] êgdLáá óÖs èôdáÖK èdb� eìetSÖ QLîÖ§ àKbÖOÖK àá bbs ö˛âô LáÉ .ïäoëÖK àëâLÄÖK

- A@GóÖõ òëZÖÖK <àÉáá b] ók�ô óÖõ <ÑëbÖK ñbL|SR àô ídëdmÖK àá <èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] êìLá] êîxNë

d`§ ÑÉ˛N é�L|RK Übs ëô Lçäá ldxÖKë êî�L|RßK rëmëá uá p|]R íô ldLtR Übs Ñ|ÉR àôë QLq|]SÖK

êîÖëbÖK ÇëÉkÖK LçRbb] Lá ë]â óÖs <èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] ÑqR zëgë .ïÖëbÖK QKbåLtáÖK àëâL� uá

LçÄîOoRë LçSìLá] ÜSR ÜÖ Láë ÑáLÉÖK zKdSsßK ÑäR ÜÖ Lá óá¸á dîxN Lágõ <àL¸â´K ~ëÄ]N êÄÖtSáÖK

êìdLZSÖKë êîüLäZÖKë êîâbáÖK QLâëbáÖKë <êîäoëÖK êgdLááÖK às ®m{ ïäoëÖK àëâLÄÖK ï{ LçÖLásõë Låcî|äRë

.êìdKb´K êáqâ©Kë bsKëÄÖK ï{ë <ÑátÖKë <èdg©LN êkL`ÖK QLâëbáÖKë

- A@Hêî�L|RK ï{ L{Kdoô btN ^OkR ÜÖ ïSÖK àKbÖOÖK ï{ btN êÖë|Éá T¸îÖ <àëâLÄÖK ÜÉ]N <èôdáÖK èKëL¸áë

ïSÖK ëô <àL¸â´K ~ëÄ]N êÄÖtSáÖK ñd`©K êîÖëbÖK ÇëÉkÖKë èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK

àîâKëÄÖK Lçî{ ^ÄäR ÜÖ ïSÖK àKbÖOÖK ëô <Lçäá ldxÖKë êî�L|RßK rëmëá uá êî˛áSá dîw QLq|]R Lçî{ TìbNô

ï{ èKëL¸áÖLN ®áLÉ LtSáR èôdáÖK uSáR ~ëtì Lá àõ .êîÖëbÖK ˝îìLÄáÖKë dîìLtáÖK cî|äR ÑZô àá btN êîäoëÖK

~ëÄ]N êÄÖtSáÖK êîÖëbÖK ÇëÉkÖKë ïÖëbÖK àëâLÄÖKë êîäoëÖK QLtìd˛SÖK ltN àîN QLm�LäSÖK ëå ~ëÄ]ÖK

dLoõ ï{ ïsëÖK jÄâë <bîÄtSÖK êod|áÖK êìdKb´K QKòKdZßK èôdáÖÖ êîÖt|ÖK èKëL¸áÖK ÜKbtâK Üìbìë .àL¸â´K

ÑîWáR Übs óÖK ê{LmßLN <Lî{Kë Kbkd òL¸äÖK uîáZÖ àL¸â´K ~ëÄ] ÇLçSâK bkd Übsë <êîüLmÄÖK êîÖátÖK

.QLgdLááÖKë }�KëáÖK dKdáSgKë <êáüLÄÖK ~ëÄ]ÖK às QLáëÖtáÖK jÄâë <êÖKbtÖK Üqâ ï{ Lî{LÉ ®îWáR èôdáÖK

èdg©LN êÄÖtSáÖK QLâëbáÖK ëô àîâKëÄÖK LçäîN àá òLîiô êÖáZ cL|âõ Übs Lmìô êîÖt|ÖK èKëL¸áÖK ÜKbtâK Üìbìë

bkÄì ïSÖK êìdKb´K êáqâ©Kë bsKëÄÖK ëô èdLZSÖKë ÑátÖLN êÄÖtSáÖKë êîüLäZÖKë êîâbáÖK QLâëbáÖK ëô àîâKëÄÖKë

.êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ]N ®áLÉ LtSáR èôdáÖK uSáR àLám LçN

- AAIêîgLî¸ÖKë êìbLkS�ßKë êî{LÄWÖK êîáäSÖK ï{ êÉdL˛áÖK ï{ Å]ÖK j`i ÑÉÖ àëÉì àô ïxOäìë

uìeëR ï{ eîîáSÖK àá èLS|ÖKë èôdáÖK ïâLtR QßL]ÖK àá dîWÉ ï{ë .LçN uSáSÖKë Lçî{ ÜLçg´Kë êîsLáSZßKë

.êî{LÄWÖKë êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK Láç�ëÄ]Ö diLOá ÇLçSâK ÇÖc ï{ë .êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK bdKëáÖK

- AA@uÖomR ïSÖK êo˛â©K àá ôeZSì ß KòeZ ÑÉ˛R àô ïxOäì QLîS|ÖKë òL¸äÖK uîáZÖ àL¸â´K ~ëÄ]ë

ï{ èKëL¸áÖK YKdbõ êîxN ê|WÉá bëçZ ÑcN óÖõ êZL] ÇLäåë .àL¸â´K ~ëÄ]N êÄÖtSáÖKë èb]SáÖK Üá©K LçN

-111- 96-27299

~Loâ óÖs èb]SáÖK Üá©K êo˛â© ï¸îüdÖK dLîSÖK àám QLîS|ÖKë òL¸äÖK uîáZÖ àL¸â´K ~ëÄ]ë eÉdáÖK

dá©K Kcåë .êÖkÖK QKc QLîÖØKë QL†îçÖK uîáZ ï{ ÜqSäáë ídëb ÑÉ˛N LìLmÄÖK ãcå êZÖLtáë <êáëqäáÖK

ïáL¸ÖK èb]SáÖK Üá©K lë|áë <èôdáÖK eÉdá êäZÖ àîN Åî¸äSÖKë àëLtSÖK àî¸]R Lçäá dëáô êÖáZ ïsbS¸ì

òKdO`ÖKë <èbb]á uîmKëáN àëîätáÖK àëkL`ÖK LåëddÄá ÇÖc ï{ LáN <àL¸â´K ~ëÄ] êäZÖë <àL¸â´K ~ëÄ]Ö

êîáäSÖK êäZÖë <QLîÖ�©K êìLá]ë eîîáSÖK uäáÖ êîsd|ÖK LçSäZÖë <êÖáLtÖK ê�d{©Kë <àëÖÄS¸áÖK àëìdL˛SgßK

óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK êäZÖÖKë <êîüLäZÖK êÖKbtÖKë êáìdZÖK uäá êäZÖë <êîsLáSZßK êîáäSÖK êäZÖë <êáKbS¸áÖK

QLâLîÉÖK uîáZë <àL¸â´K ~ëÄ]N êîätáÖKë QKbåLtá PZëáN èö˛äáÖK ñd`©K QL†îçÖKë èôdáÖK bm eîîáSÖK

àëLtSÖK óÖõ Lmìô êZL] ÇLäåë .êkk`SáÖK QßLÉëÖK ÇÖc ï{ LáN <èb]SáÖK Üá©K êáëqäá ï{ êÖkÖK QKc

èdëdm èLsKdá uá <éRòL|Éë éSîÖLt{ èbLìeë éoî¸ORë ãbîidRë àL¸âßK ~ëÄ]Ö èb]SáÖK Üá©K eLçZÖ KeìetR

.ÜLçáÖKë QLìßëÖK ï{ LáçÖ ïsKb ß àìcÖÖK Ñ`KbSÖKë YKëbeßK íbL|R

- AAAÅîOoR PZKëÖK àá <uîáZÖÖ ®áLÉ ßLásõ àL¸âßK ~ëÄ] ÑLásõ ï{ ÑWáSáÖK zbçÖK ÅÄ]Sì ïÉÖë

ÜqSäáÖKë ÑáL˛ÖK uNLoÖK \ëmëÖK àá bìeáN dLOSsßK ï{ c`öR êÄìdoN àL¸âßK ~ëÄ]Ö êîÖëbÖK ÇëÉkÖK

.àî¸äZÖLN ÅÖtSáÖK ÑîÖ]SÖK \ëmëN éîÖK dLiô ícÖK èôdáÖK bm eîîáSÖÖ

- AABàLÉ¸ÖÖ ïÖëbÖK dáRùáÖK Ñás [áLâdN ãdLOSsK ï{ umì cõ èôdáÖLN ïätáÖK uNKdÖK ïáÖLtÖK dáRùáÖK àõ

bìbZ àá bÉùì <àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK LáåbáSsK àìcÖÖK (A)Läîî{ Ñás [áLâdN à®sõë (@C)êîáäSÖKë

êìd]N KëddÄì àô ï{ ïgLgô Å] àá bKd{©Kë YKëe©K uîáZÖ LáN zKdSsßK óÖs ÜëÄR êîNLZâ´K ~ëÄ]ÖK àô

QLáëÖtáÖK óÖs Ñëk]ÖK ï{ë <MLZâ´K bîsKëáë QKbßëÖK àîN êÖkL|ÖK QKdS|ÖKë ÜçÖL|oô bbs êîÖëù¸áë

Ñá˛ì Kcåë .êîNLZâ´Kë êî¸äZÖK ê]kÖK àá ñëS¸á óÖsô vëÖN ï{ Å] àáë <ÇÖc àá ÜçäÉáR ïSÖK ÑüLgëÖKë

ëå Lá ë]â óÖs <}äsë ãKdÉõë eîîáSÖ ldtSÖK àëb MLZâ´LN ÅÖtSì Láî{ QKdKdÄÖK cL`RK ï{ ÜçÄ] Lmìô

.àL¸â´K ~ëÄ] ÅüLVë ï{ àîOá

- AACuáë .êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸âßK ~ëÄ]N èôdáÖK uSáR ÑoOì ëô ~ëtìë ÇçSäì èôdáÖK bm }ätÖKë

óÖs ÜüLÄÖK }ätÖK àú{ <àîkL`ÖK àìddÄáÖK ÑLásôë <èôdáÖK bm eîîáSÖK óÖs òLmÄÖK à®s´ dLOSsßK ò®ìõ

Ñ®xSgßKë bLOtSgßKë <ï¸äZÖK òKbSsßKë <ñdg©K }ätÖK ÑLÉiô àá ãdîwë MdmÖK ÑWá ˝äZÖK rëâ fLgô

éZëáÖK }ätÖK às ®m{ <ï¸äZÖK hd]SÖKë <íd¸ÄÖK òLxOÖKë <ÑL|o©Kë òL¸äÖLN ïÖëbÖK dLZRßKë <àîî¸äZÖK

YLSâK ï{ èôdáÖK ÜKb`SgKë <PâLZ©K ãdÉë <ídkätÖK eîîáSÖKë êìdkätÖKë <ï{LÄWÖK eî]SÖK PO¸N èôdáÖK bm

ûëLäáÖK zdoSÖKë ïäìbÖK zdoSÖKë <ïOäZ©K Ñ®S]ßKë <^Ö¸áÖK rKeäÖKë ï�dtÖK dîçoSÖKë <êî]LN´K bKëáÖK

dLm PâLZ íôë .LçîÖs òLmÄÖKë LçS]{LÉá PZìë ãdb�ë àL¸âßK êáKdÉ uá ó{LäSR dëáô ïå <MLåd´Kë <àìbÖÖ

òLmÄÖKë étäá ïxOäì èôdáÖK ~ëÄ] ÇçSäì êìdktÖK ëô êî{dtÖK ëô êìbîÖÄSÖK QLgdLááÖK ltN PâKëZ àá

êkL`ÖK èLî]ÖK ï{ èôdáÖK bm }ätÖK ÑLÉiô uîáZ ê]{LÉáÖ êÖZLs dîNKbR c`SR àô QLáëÉ]ÖÖ ïxOäìë .éîÖs

.àîìbLtÖK jL`i©K àá ëô êÖëbÖK àá LçN \ëá¸á ëô êOÉRdá TâLÉ òKëg <LçîÖs òLmÄÖKë êáLtÖKë
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- AAD~d&tÖK ÑWá ÑáKës PO¸N àL¸â´K ~ëÄ]N uSáSÖK àëb Ñë]R êî{LmK ÅüKës QKdîWÉ òL¸â éZKëRë

àá àçâ© ëô êìbLkS�ßKë êîsLáSZßK êÄOoÖK ëô ê�Ls´K ëô àìbÖK ëô ê{LÄWÖK ëô ïäV´K òLáSâßK ëô êxÖÖK ëô

Lmìô àmdtSì b�ë .QL†Zß ëô QKbd˛á ëô <QKdZLçáÖK Q®áLtÖK àçî{ àáN <QKdZLçá ëô àîîÖk©K àLÉ¸ÖK

®m{ <LçN àçÖ zKdSsßK ÜbtÖë àL¸â´K ~ëÄ] àá àçÖ LáÖ Láëás àçÉKdbõ Übs PO¸N ˇîáçSÖKë àLád]ÖÖ

àç�ëÄ] ldtR QßL] ï{ zLkSâßK QLîÖ§ óÖKë QLáëÖtáÖK óÖK ÑëkëÖK ï{ àçmdStR ïSÖK ÅüKëtÖK às

.ÇLçSâ®Ö

- AAEêîÖëb êìLá] óÖK êZL]N àå àáá QKbd˛áÖK àá àådîwë QL†Z®ÖK dKd{ òKdë àáÉR ïSÖK ÑáKëtÖKë

êmds èë¸äÖK òßùå ÑqRë .ÇÖc óÖK ÑZdÖK u{bR ïSÖK ÑáKëtÖK às ê|ÖS`á àëÉR b� LîÖ`Kb QKbd˛áÖKë

.LåbtNë àådKd{ êÖ]dá ï{ àL¸â´K ~ëÄ] àá àçÖ Lá óÖs QLìbtSÖÖ

- AAFbëZëN ïsëÖK jÄâ àú{ <Lç�ëÄ] êgdLááÖ ïâëâLÄÖK ÜLqäÖK bìKeSá ë]â óÖs èôdáÖK Üb`S¸R LáäîNë

êZdb LçwëÖNë àL¸â´K ~ëÄ]N ÑáLÉÖK èôdáÖK uSáR ÜLáô LÄüLs ÑÉ˛ì <àKbÖOÖK àá dîWÉ ï{ <~ëÄ]ÖK ãcå

<Lç�ëÄ]N Ç¸áSÖK óÖs LçW]ë èôdáÖK àîÉáR ugëÖK ï{ àô àKbÖOÖK àá dîWÉ ï{ êNdZSÖK TäîN b�ë .èKëL¸áÖK

êîá©K ë]á [áKdN Qbô b�ë .íbLkS�ßK - ïsLáSZßK LåeÉdá ëô ïáîÖtSÖK LåKëS¸á às dqäÖK zdkN

Lç�ëÄ] àîN êÖkÖK Üç{ ï{ èôdáÖK èbsL¸á ï{ LîÖt{ Kdëb <Ü®sßK nüLgë êîZîRKdSgKë <êîâëâLÄÖK

èbsL¸áÖ }îÖLÉSÖK Xî] àá êÖLt{ QKdbLOáN r®omßK àLÉá´LN éâô QLOVõ ï{ë <LçRLî] àá ñd`©K PâKëZÖKë

~ëÄ] Üç{ eìetR ÑZô àá ídëdm dáô àL¸â´K ~ëÄ] ÑLZá ï{ ÜîÖtSÖK dî{ëRë .~ëÄ]ÖK ÇÖR Ñîâ ï{ èôdáÖK

uîáZÖ àëÉì àô ídëdmÖK àáë .Lç�ëÄ] QLÉLçSâK dOZÖ zLkSâßK QLîÖ§ ê{dtá ÇÖc ï{ LáN èôdáÖÖ àL¸â´K

óÖõ ÑëkëÖK êîâLÉáõ ê]LRõ uá Üç�ëÄ]N êáLR ê{dtá <êZd] zëdq ï{ ˇîtR ïSÖK èôdáÖK Láîg ßë <bKd{©K

.Üç�ëÄ] ÇLçSâK êÖL] ï{ zLkSâ®Ö êîâëâLÄÖK ÑüLgëÖK

- AAGèôdáÖK uSáR àámR àô QLáëÉ]ÖK PZKë àáë .àL¸â´K ~ëÄ] às rL{bÖLN êáSçáÖK èôdáÖK êìLá] PZìë

LtSáR àL¸â´K ~ëÄ] êìLá]ë eìetR ÑZô àá êáqäá dLoõ ï{ ëô êîk`i ê|kNë ïáÖg ÑÉ˛N ÑátR ïSÖK

êîâbáÖK ~ëÄ]ÖLN jL`ÖK ïÖëbÖK bçtÖKë <àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK à®sßK ï{ èbdKëÖK ~ëÄ]ÖK uîáZN ®áLÉ

dîw QLáqäáÖK Qbô b�ë .êî{LÄWÖKë êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK ~ëÄ]ÖLN jL`ÖK ïÖëbÖK bçtÖKë <êîgLî¸ÖKë

~ëÄ]Ö [ìëdSÖK ï{ KeL|] Kdëb èôdáÖK èKëL¸á óÖõ êîsKbÖK QLsëáZáÖKë êîüL¸äÖK QLáqäáÖKë êîáëÉ]ÖK

<êÉO˛É Ltá ÑátÖKë <èësbÖKë <êîOt˛ÖK èbsLÄÖK bîtk óÖs LçN uÖomáÖK êo˛â©K Ñ®` àá <èôdáÖÖ àL¸â´K

ãcçN r®omßK êîxN QLáëÖtáÖK óÖõ ÑëkëÖK óÖõë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá ÜsbÖKë uîZ˛SÖK óÖõ êZL]N ïåë

.êo˛â©K

- AAHóÖs uZ˛R àô ñd`©K êÖsL|ÖK dkLätÖKë QLáëÉ]ÖÖ ïxOäì <àL¸â´K ~ëÄ]N uSáSÖK êÖö¸á êZÖLtá bäsë

[áKdOÖKë QLgLî¸ÖK uîáZÖ ï¸îüdÖK dLîSÖK àám àî¸äZÖK QKdëqäá YLáb´ ê]mKëë êo˛â êgLîg rLORK

.QKdKdÄÖK cL`RK ÑO� <ÑZdÖKë èôdáÖK àá ÑÉ óÖõ êO¸äÖLN dLV§ àá LçîÖs PRdSì Lá ÑîÖ]R ÜSì óS]
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@ - òLo ïZîRKdSgßK zbçÖKÑ®¥` àá àL¥¥¥¸â´K ~ë¥¥¥Ä] àá <èôdáÖÖ Lá êìLá]ë eìetR

L¥¥¥áîg ßë <àL¥¥¥¸â´K ~ëÄ] ÇëÉk uîáZÖ ÑáLÉÖK cî|äSÖK

èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- ABI:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)~ëÄ]N êÄÖtSáÖK êîáîÖ�ßKë êîÖëbÖK QKbåLtáÖK óÖs ÅìbkSÖK ÑZô àá êo˛â èdëkN ÑátÖK

=Låcî|äRë LçîÖõ ÜLámâßK ëô àL¸â´K

(M)àLámë LçîÖõ ÜLámâßKë èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK óÖs ÅìbkSÖK

=AIII ÜLs ÑëÖ]N ïáÖLtÖK bîtkÖK óÖs LçîÖs ÅìbkSÖK ÅÄ]Sì óS] Låcî|äR

(Y)ëô <èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK óÖs QLq|]R íô ~Loâ àá b]ÖK

Übs àLámë <ÅîîmSÖKë ê�bÖK àá àÉáá db� ók�öN ÑîOÄÖK Kcå àá QLq|]R íô êwLîk

àëâL� uá d`§ ÑÉ˛N émdLtR ëô <Lçäá ldxÖKë êî�L|RßK rëmëá uá p|]R íô ldLtR

QLq|]SÖK P]gë =LçO]g zbçN ídëb ÑÉ˛N QLq|]SÖK lKdtSgKë =ïÖëbÖK QKbåLtáÖK

<Lçäá ldxÖKë èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK rëmëá uá l�LäSR ïSÖK

=ïÖëbÖK QKbåLtáÖK àëâL� uá d`§ ÑÉ˛N ldLtSR ïSÖK ëô

(b)àL¸â´K ~ëÄ] eìetR àî¸]SN êÖî|ÉÖK QKëo`ÖK bb]R êîäoë Ñás no` umë ï{ dqäÖK

~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK éN ókëô Lá ë]â óÖs <èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] ÇÖc ï{ LáN <LçSìLá]ë

=àL¸â´K

(å)~ëÄ] ÇÖc ï{ LáN <LçÖ [ìëdSÖKë ~ëÄ]ÖK ãcå êìLá]Ö êÖÄS¸á êîäoë QL¸gùá òL˛âõ

~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK éN ókëô Lá ë]â óÖs <QL¸gùáÖK ÇÖR eìetR ëô <èôdáÖÖ àL¸â´K

=àL¸â´K

(ë)~ëÄ] àá LçÖ LáN èôdáÖK ïsë èbLìeÖ àL¸â´K ~ëÄ] ÑLZá ï{ ÜîÖtSÖÖ ÑáLi [áLâdN umë

=~ëÄ]ÖK ÇÖSN àìd`ØK ïsëë àL¸â´K

(e)àîâKëÄÖK uîáZ lKdtSgK Åìdo às êî�L|RßK cî|äSN <L{Kdoô LçâëÉ êÖL] ï{ <ÑëbÖK ÜLî�

ï{ êäîOáÖK QLáKeSÖßK uá Lç�L|RK àLámÖ êîäoëÖK QKòKdZßKë QLgdLááÖKë QLgLî¸ÖKë

QKòKdZßKë QLgdLááÖKë QLgLî¸ÖKë àîâKëÄÖK uîáZ lKdtSgLN ÑëbÖK uîáZ ÜLî�ë <êî�L|RßK

=bbkÖK Kcå ï{ àL¸âßK ~ëÄ]N êÄÖtSáÖK êîÖëbÖK QLáKeSÖßK uá Lç�L|RK àLámÖ êîäoëÖK
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- AAD~d&tÖK ÑWá ÑáKës PO¸N àL¸â´K ~ëÄ]N uSáSÖK àëb Ñë]R êî{LmK ÅüKës QKdîWÉ òL¸â éZKëRë

àá àçâ© ëô êìbLkS�ßKë êîsLáSZßK êÄOoÖK ëô ê�Ls´K ëô àìbÖK ëô ê{LÄWÖK ëô ïäV´K òLáSâßK ëô êxÖÖK ëô

Lmìô àmdtSì b�ë .QL†Zß ëô QKbd˛á ëô <QKdZLçáÖK Q®áLtÖK àçî{ àáN <QKdZLçá ëô àîîÖk©K àLÉ¸ÖK

®m{ <LçN àçÖ zKdSsßK ÜbtÖë àL¸â´K ~ëÄ] àá àçÖ LáÖ Láëás àçÉKdbõ Übs PO¸N ˇîáçSÖKë àLád]ÖÖ

àç�ëÄ] ldtR QßL] ï{ zLkSâßK QLîÖ§ óÖKë QLáëÖtáÖK óÖK ÑëkëÖK ï{ àçmdStR ïSÖK ÅüKëtÖK às

.ÇLçSâ®Ö

- AAEêîÖëb êìLá] óÖK êZL]N àå àáá QKbd˛áÖK àá àådîwë QL†Z®ÖK dKd{ òKdë àáÉR ïSÖK ÑáKëtÖKë

êmds èë¸äÖK òßùå ÑqRë .ÇÖc óÖK ÑZdÖK u{bR ïSÖK ÑáKëtÖK às ê|ÖS`á àëÉR b� LîÖ`Kb QKbd˛áÖKë

.LåbtNë àådKd{ êÖ]dá ï{ àL¸â´K ~ëÄ] àá àçÖ Lá óÖs QLìbtSÖÖ

- AAFbëZëN ïsëÖK jÄâ àú{ <Lç�ëÄ] êgdLááÖ ïâëâLÄÖK ÜLqäÖK bìKeSá ë]â óÖs èôdáÖK Üb`S¸R LáäîNë

êZdb LçwëÖNë àL¸â´K ~ëÄ]N ÑáLÉÖK èôdáÖK uSáR ÜLáô LÄüLs ÑÉ˛ì <àKbÖOÖK àá dîWÉ ï{ <~ëÄ]ÖK ãcå

<Lç�ëÄ]N Ç¸áSÖK óÖs LçW]ë èôdáÖK àîÉáR ugëÖK ï{ àô àKbÖOÖK àá dîWÉ ï{ êNdZSÖK TäîN b�ë .èKëL¸áÖK

êîá©K ë]á [áKdN Qbô b�ë .íbLkS�ßK - ïsLáSZßK LåeÉdá ëô ïáîÖtSÖK LåKëS¸á às dqäÖK zdkN

Lç�ëÄ] àîN êÖkÖK Üç{ ï{ èôdáÖK èbsL¸á ï{ LîÖt{ Kdëb <Ü®sßK nüLgë êîZîRKdSgKë <êîâëâLÄÖK

èbsL¸áÖ }îÖLÉSÖK Xî] àá êÖLt{ QKdbLOáN r®omßK àLÉá´LN éâô QLOVõ ï{ë <LçRLî] àá ñd`©K PâKëZÖKë

~ëÄ] Üç{ eìetR ÑZô àá ídëdm dáô àL¸â´K ~ëÄ] ÑLZá ï{ ÜîÖtSÖK dî{ëRë .~ëÄ]ÖK ÇÖR Ñîâ ï{ èôdáÖK

uîáZÖ àëÉì àô ídëdmÖK àáë .Lç�ëÄ] QLÉLçSâK dOZÖ zLkSâßK QLîÖ§ ê{dtá ÇÖc ï{ LáN èôdáÖÖ àL¸â´K

óÖõ ÑëkëÖK êîâLÉáõ ê]LRõ uá Üç�ëÄ]N êáLR ê{dtá <êZd] zëdq ï{ ˇîtR ïSÖK èôdáÖK Láîg ßë <bKd{©K

.Üç�ëÄ] ÇLçSâK êÖL] ï{ zLkSâ®Ö êîâëâLÄÖK ÑüLgëÖK

- AAGèôdáÖK uSáR àámR àô QLáëÉ]ÖK PZKë àáë .àL¸â´K ~ëÄ] às rL{bÖLN êáSçáÖK èôdáÖK êìLá] PZìë

LtSáR àL¸â´K ~ëÄ] êìLá]ë eìetR ÑZô àá êáqäá dLoõ ï{ ëô êîk`i ê|kNë ïáÖg ÑÉ˛N ÑátR ïSÖK

êîâbáÖK ~ëÄ]ÖLN jL`ÖK ïÖëbÖK bçtÖKë <àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK à®sßK ï{ èbdKëÖK ~ëÄ]ÖK uîáZN ®áLÉ

dîw QLáqäáÖK Qbô b�ë .êî{LÄWÖKë êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK ~ëÄ]ÖLN jL`ÖK ïÖëbÖK bçtÖKë <êîgLî¸ÖKë

~ëÄ]Ö [ìëdSÖK ï{ KeL|] Kdëb èôdáÖK èKëL¸á óÖõ êîsKbÖK QLsëáZáÖKë êîüL¸äÖK QLáqäáÖKë êîáëÉ]ÖK

<êÉO˛É Ltá ÑátÖKë <èësbÖKë <êîOt˛ÖK èbsLÄÖK bîtk óÖs LçN uÖomáÖK êo˛â©K Ñ®` àá <èôdáÖÖ àL¸â´K

ãcçN r®omßK êîxN QLáëÖtáÖK óÖõ ÑëkëÖK óÖõë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá ÜsbÖKë uîZ˛SÖK óÖõ êZL]N ïåë

.êo˛â©K

- AAHóÖs uZ˛R àô ñd`©K êÖsL|ÖK dkLätÖKë QLáëÉ]ÖÖ ïxOäì <àL¸â´K ~ëÄ]N uSáSÖK êÖö¸á êZÖLtá bäsë

[áKdOÖKë QLgLî¸ÖK uîáZÖ ï¸îüdÖK dLîSÖK àám àî¸äZÖK QKdëqäá YLáb´ ê]mKëë êo˛â êgLîg rLORK

.QKdKdÄÖK cL`RK ÑO� <ÑZdÖKë èôdáÖK àá ÑÉ óÖõ êO¸äÖLN dLV§ àá LçîÖs PRdSì Lá ÑîÖ]R ÜSì óS]
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@ - òLo ïZîRKdSgßK zbçÖKÑ®¥` àá àL¥¥¥¸â´K ~ë¥¥¥Ä] àá <èôdáÖÖ Lá êìLá]ë eìetR

L¥¥¥áîg ßë <àL¥¥¥¸â´K ~ëÄ] ÇëÉk uîáZÖ ÑáLÉÖK cî|äSÖK

èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- ABI:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)~ëÄ]N êÄÖtSáÖK êîáîÖ�ßKë êîÖëbÖK QKbåLtáÖK óÖs ÅìbkSÖK ÑZô àá êo˛â èdëkN ÑátÖK

=Låcî|äRë LçîÖõ ÜLámâßK ëô àL¸â´K

(M)àLámë LçîÖõ ÜLámâßKë èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK óÖs ÅìbkSÖK

=AIII ÜLs ÑëÖ]N ïáÖLtÖK bîtkÖK óÖs LçîÖs ÅìbkSÖK ÅÄ]Sì óS] Låcî|äR

(Y)ëô <èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK óÖs QLq|]R íô ~Loâ àá b]ÖK

Übs àLámë <ÅîîmSÖKë ê�bÖK àá àÉáá db� ók�öN ÑîOÄÖK Kcå àá QLq|]R íô êwLîk

àëâL� uá d`§ ÑÉ˛N émdLtR ëô <Lçäá ldxÖKë êî�L|RßK rëmëá uá p|]R íô ldLtR

QLq|]SÖK P]gë =LçO]g zbçN ídëb ÑÉ˛N QLq|]SÖK lKdtSgKë =ïÖëbÖK QKbåLtáÖK

<Lçäá ldxÖKë èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK rëmëá uá l�LäSR ïSÖK

=ïÖëbÖK QKbåLtáÖK àëâL� uá d`§ ÑÉ˛N ldLtSR ïSÖK ëô

(b)àL¸â´K ~ëÄ] eìetR àî¸]SN êÖî|ÉÖK QKëo`ÖK bb]R êîäoë Ñás no` umë ï{ dqäÖK

~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK éN ókëô Lá ë]â óÖs <èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] ÇÖc ï{ LáN <LçSìLá]ë

=àL¸â´K

(å)~ëÄ] ÇÖc ï{ LáN <LçÖ [ìëdSÖKë ~ëÄ]ÖK ãcå êìLá]Ö êÖÄS¸á êîäoë QL¸gùá òL˛âõ

~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK éN ókëô Lá ë]â óÖs <QL¸gùáÖK ÇÖR eìetR ëô <èôdáÖÖ àL¸â´K

=àL¸â´K

(ë)~ëÄ] àá LçÖ LáN èôdáÖK ïsë èbLìeÖ àL¸â´K ~ëÄ] ÑLZá ï{ ÜîÖtSÖÖ ÑáLi [áLâdN umë

=~ëÄ]ÖK ÇÖSN àìd`ØK ïsëë àL¸â´K

(e)àîâKëÄÖK uîáZ lKdtSgK Åìdo às êî�L|RßK cî|äSN <L{Kdoô LçâëÉ êÖL] ï{ <ÑëbÖK ÜLî�

ï{ êäîOáÖK QLáKeSÖßK uá Lç�L|RK àLámÖ êîäoëÖK QKòKdZßKë QLgdLááÖKë QLgLî¸ÖKë

QKòKdZßKë QLgdLááÖKë QLgLî¸ÖKë àîâKëÄÖK uîáZ lKdtSgLN ÑëbÖK uîáZ ÜLî�ë <êî�L|RßK

=bbkÖK Kcå ï{ àL¸âßK ~ëÄ]N êÄÖtSáÖK êîÖëbÖK QLáKeSÖßK uá Lç�L|RK àLámÖ êîäoëÖK
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(\)ÇëÉkë QLî�L|RK uîáZ PZëáN êábÄáÖK dìdLÄSÖK ï{ àî¸äZÖLN êÖkSáÖK PâKëZÖK YKdbõ

~ëÄ] ÑîÖ]R àLámÖ <êîÖëbÖK ÑátÖK êáqäá QLî�L|RK Lçî{ LáN <ñd`©K àL¸â´K ~ëÄ]

=LçmKdtSgKë èôdáÖÖ àL¸â´K

(n)óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK êäZÖÖK óÖõ <bb]áÖK T�ëÖK ï{ <êî�L|RßK cî|äR às dìdÄR ÜìbÄR

ÇKdiõë <ÑáLÉÖLN êäZÖÖK LçStmë ïSÖK êîçîZëSÖK ûbLOáÖK rLORK uá èôdáÖK bm eîîáSÖK

ñbÖ dLOSsßK àîtN LçRLáåL¸á c`ô ëô <Láü®á ÇÖc àLÉ LáWî] <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK

=dìdÄSÖK bKbsõ

(í)ÇÖcë <ÑáLÉÖLN LçSìßëN r®omßK àá èôdáÖK bm eîîáSÖK óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK êäZÖÖK àîÉáR

éRbáSsK ícÖK ^îÄäSÖK óÖs ~LoäÖK ugKëÖK ÅìbkSÖK Ñ®` àá <rLáSZ®Ö zLÉ T�ë ê]LRLN

ëìLá/dLìô AA ï{ <èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK ï{ zKdo©K ÑëbÖK

=êÖLt|ÖK ÑátÖK ÅüKdo eìetSNë <AI èbLáÖK àá (BA)@ èdÄ|ÖÖ <@HHD

(Ç)ídLîS`K ÑëÉëRëdN rëd˛á umë êîxN èôdáÖK eÉdá êäZÖ Lçî{ Tsdi ïSÖK êîÖátÖK Üsb

ï{ Ñët|áÖK c{Lâ ^Okì àô àÉáì <èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|Rß

àö˛N ÜLtÖK àîá©K dìdÄR èLsKdá uá ÇÖcë <QLgLáSÖßK ÜìbÄR Å] àö˛N <àÉáá T�ë Md�ô

=étmë êîâLÉáúN êÄÖtSáÖK òKdØK ÇÖR ÇÖc ï{ LáN <ídLîS`ßK ÑëÉëRëdOÖK

(Ñ)LîáÖLs LçîÖK ÜLámâßK ëô Ñ|oÖK ~ëÄ] êî�L|RK óÖs ÅìbkSÖK ÅîÄ]SÖ êÖZLs dîNKbR cL`RK

ï{ àLîS|ÖKë QLîS|ÖK àîN èKëL¸áÖK êÖL|ÉÖ ÑáLÉÖLN Låcî|äR àLámë @HHD ÜLs êìLçâ ÑO�

ÇÖcN ÜLîÄÖK óÖs Ñ|oÖK ~ëÄ] êî�L|RK ï{ L{Kdoô btN Kë]Okì ÜÖ àìcÖK X"]$ìë ~ëÄ]ÖK

.AIII ÜLs ÑëÖ]N ïáÖLtÖK bîtkÖK óÖs Låcî|äR ÅîÄ]R êîxN

(Ü)LçN uÖomáÖK bëçZÖK Üsb Ñ®` àá ÇÖc ï{ LáN <ÑL|o©LN êÄÖtSáÖK èbL]ÖK ÑÉL˛áÖK êZÖLtá

bôë uäá ÑZô àá êÖLt{ êîÖëb dîNKbR bLáSsK óÖõ êîáKdÖKë èb]SáÖK Üá©K êáëqäá dLoõ ï{

ÜKb`SgKë <ÑL|o©K òLxNë <ÜçüLmsôë ÑL|o©K uîNë <ÜçN dLmÖK ÑL|o©K Ñásë <ULâ´K

<LçîÖs òLmÄÖKë <ï¸äZÖK Ñ®xSgßK ÑLÉiô àá ÇÖc dîwë <êî]LNßK bKëáÖK YLSâõ ï{ ÑL|o©K

=Ñ|oÖK ~ëÄ] êî�L|Rß ídLîS`K ÑëÉëRëdN êwLîk ï{ ÜLçg´K ï{ dqäÖKë

(à)òL¸äÖLN ÜqäáÖK dLZRßK ê]{LÉá êîxN êÖkÖK QKc àL¸â´K ~ëÄ] ÇëÉk uîáZ cî|äR eìetR

òLxOÖKë êî]LN´K bKëáÖK YLSâKë ï¸äZÖK Ñ®xSgßK lKdw© dLZRßK ÇÖc ï{ LáN ÑL|o©Kë

àá êÖáZ Ñ®` àá LçîÖs òLmÄÖKë <ï¸äZÖK dLZRßK ÑLÉiô àá Lådîwë êî¸äZÖK ê]Lî¸ÖKë

àô ïxOäìë =LìL]mÖÖ êîsLáSZßKë êîâëâLÄÖK QLáb`ÖK ÜìbÄRë <ïÖëbÖK àëLtSÖK Lçäá dîNKbSÖK
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Ñ®xSgßK às àîÖëù¸áÖK êO�Ltáë êáÉL]á ï{ ïÖëbÖK àëLtSÖK ÑZô àá LáLÉ]ô ÇÖc Ñá˛ì

=ÑL|o©Kë òL¸äÖÖ ÜqäáÖK

(f)àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖÖ àL¸â´K ~ëÄ]Ö ÑáLÉÖK ÜKdS]ßK àLám óÖõ êZL]ÖK àá L�®oâK <dqäÖK

dLoõ ï{ êáLtÖK êîtáZÖK ãbáStR ïÉ <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK ~ëÄ]Ö à®sK umë ï{ <àîîÖk©K

ï{ àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖK êÉdL˛á uîZ˛Rë <ÜÖLtÖK ï{ àîîÖkßK àLÉ¸ÖÖ ïÖëbÖK bÄtÖK

QLáqäá êÉdL˛áN êkL`ÖK ÜLÉ]™Ö LÄ{ë <à®s´K rëd˛á bKbsúN ïätáÖK ÑáLtÖK Åìd|ÖK

.àîîÖk©K àLÉ¸ÖK

- AB@QL†îå uîáZë <èb]SáÖK Üá©K êáëqäáÖ êtNLSÖK êÖkÖK QKc QßLÉëÖKë QL†îçÖKë èeçZ©K PâLZ àá

êmë|áë àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáL¸ÖK èb]SáÖK Üá©K lë|á às ®m{ <èb]SáÖK Üá©K êáëqäá ï{ àL¸â´K ~ëÄ]

àîN Åî¸äSÖK àî¸]R Ñ®` àá êîÖLt|ÖKë èòL|ÉÖK èbLìe óÖs ÑátÖK uá àî†Z®ÖK àëù˛Ö êîáL¸ÖK èb]SáÖK Üá©K

LáçÖ ïsKb ß àìcÖÖK Ñ`KbSÖKë YKëbeßK íbL|R óÖõ êZL]ÖK èLsKdá uáë <QKòKdZßKë QLîÖØKë QL†îçÖK }ÖS`á

:ÜçáLçáë ÜçRLìßë ï{

(ô)bäs ÇÖcë èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ]Ö dáS¸á ÑÉ˛Në èKëL¸áÖK Üb� óÖs ÑáLÉÖK ÜLáSåßK ò®ìõ

- àL¸â´K ~ëÄ] uîáZ ÜKdS]K eìetSN ÅÖtSì Láî{ Üçäá ÑÉN êkL`ÖK QLìßëÖLN r®omßK

<êîáäSÖK ï{ Å]ÖK ÇÖc ï{ LáN - êîsLáSZßKë êîgLî¸ÖKë êìbLkS�ßKë êî{LÄWÖKë Lçäá êîâbáÖK

=ïáÖLtÖK bîtkÖK óÖs LçSìLá]ë

(M)àL¸â´K ~ëÄ] [áb ÅîÄ]SN êÄÖtSáÖK àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK QLîkëR cî|äR êÖL|É

=ï¸îüdÖK dLîSÖK àám LçÖtZë ®áLÉ LZáb èôdáÖÖ

(Y)dLîSÖK àám èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] YLábõ ÑZô àá êáLtÖK êgLî¸ÖLN ÅÖtSá ÑáLi [áLâdN umë

LçN uÖomáÖK êo˛â©K ï{ ÇÖc ï{ LáN <èb]SáÖK Üá©K êáëqäá QL¸gùá uîáZ ï{ ï¸îüdÖK

QLîÖásë <dìdLÄSÖK bKbsõ êîZçäáë <êîäÄSÖK èbsL¸áÖKë <êìdL˛SgßK QLáb`ÖLN ÅÖtSì Láî{

<àL¸â´K ~ëÄ] ÑLZá ï{ ÜîÖtSÖKë Ü®s´Kë <Åî¸äSÖKë <àî¸äZÖLN ÅÖtSì Láî{ dV©K ÜîîÄR

=[áLâdOÖK Kcå cî|äR ï{ n˛â dëbN ÜLîÄÖKë

(b)èbLsõë <êîáäSÖK êîÖás ï{ èbî|S¸áë êÖsL{ Lç|këN êÖáLÉÖK LçSÉdL˛áë èôdáÖK YLábõ àLám

<ê|käáÖKë êáKbS¸áÖK êîáäSÖÖ Lî`ëR <èôdáÖK ÑZô àá ïáÖLtÖK ÑátÖÖ èbb]áÖK zKbå©K bîÉöR

=(@G)êîáäSÖKë ê†îOÖK àö˛N ëìd à®sõ LçîÖs jäì ïSÖK

(å)ï{ ˝äZÖK rëâ fLgô óÖs êáüLÄÖK àL¸â´K ~ëÄ] QLÉLçSâLN êÄÖtSáÖK QLáëÖtáÖK YKdbõ

=ÜçSo˛âôë ÜçZáKdN uîáZ ï{ QLZLSäSgßK YKdbõë <ÜçSo˛âô
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(\)ÇëÉkë QLî�L|RK uîáZ PZëáN êábÄáÖK dìdLÄSÖK ï{ àî¸äZÖLN êÖkSáÖK PâKëZÖK YKdbõ

~ëÄ] ÑîÖ]R àLámÖ <êîÖëbÖK ÑátÖK êáqäá QLî�L|RK Lçî{ LáN <ñd`©K àL¸â´K ~ëÄ]

=LçmKdtSgKë èôdáÖÖ àL¸â´K

(n)óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK êäZÖÖK óÖõ <bb]áÖK T�ëÖK ï{ <êî�L|RßK cî|äR às dìdÄR ÜìbÄR

ÇKdiõë <ÑáLÉÖLN êäZÖÖK LçStmë ïSÖK êîçîZëSÖK ûbLOáÖK rLORK uá èôdáÖK bm eîîáSÖK

ñbÖ dLOSsßK àîtN LçRLáåL¸á c`ô ëô <Láü®á ÇÖc àLÉ LáWî] <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK

=dìdÄSÖK bKbsõ

(í)ÇÖcë <ÑáLÉÖLN LçSìßëN r®omßK àá èôdáÖK bm eîîáSÖK óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK êäZÖÖK àîÉáR

éRbáSsK ícÖK ^îÄäSÖK óÖs ~LoäÖK ugKëÖK ÅìbkSÖK Ñ®` àá <rLáSZ®Ö zLÉ T�ë ê]LRLN

ëìLá/dLìô AA ï{ <èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK ï{ zKdo©K ÑëbÖK

=êÖLt|ÖK ÑátÖK ÅüKdo eìetSNë <AI èbLáÖK àá (BA)@ èdÄ|ÖÖ <@HHD

(Ç)ídLîS`K ÑëÉëRëdN rëd˛á umë êîxN èôdáÖK eÉdá êäZÖ Lçî{ Tsdi ïSÖK êîÖátÖK Üsb

ï{ Ñët|áÖK c{Lâ ^Okì àô àÉáì <èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|Rß

àö˛N ÜLtÖK àîá©K dìdÄR èLsKdá uá ÇÖcë <QLgLáSÖßK ÜìbÄR Å] àö˛N <àÉáá T�ë Md�ô

=étmë êîâLÉáúN êÄÖtSáÖK òKdØK ÇÖR ÇÖc ï{ LáN <ídLîS`ßK ÑëÉëRëdOÖK

(Ñ)LîáÖLs LçîÖK ÜLámâßK ëô Ñ|oÖK ~ëÄ] êî�L|RK óÖs ÅìbkSÖK ÅîÄ]SÖ êÖZLs dîNKbR cL`RK

ï{ àLîS|ÖKë QLîS|ÖK àîN èKëL¸áÖK êÖL|ÉÖ ÑáLÉÖLN Låcî|äR àLámë @HHD ÜLs êìLçâ ÑO�

ÇÖcN ÜLîÄÖK óÖs Ñ|oÖK ~ëÄ] êî�L|RK ï{ L{Kdoô btN Kë]Okì ÜÖ àìcÖK X"]$ìë ~ëÄ]ÖK

.AIII ÜLs ÑëÖ]N ïáÖLtÖK bîtkÖK óÖs Låcî|äR ÅîÄ]R êîxN

(Ü)LçN uÖomáÖK bëçZÖK Üsb Ñ®` àá ÇÖc ï{ LáN <ÑL|o©LN êÄÖtSáÖK èbL]ÖK ÑÉL˛áÖK êZÖLtá

bôë uäá ÑZô àá êÖLt{ êîÖëb dîNKbR bLáSsK óÖõ êîáKdÖKë èb]SáÖK Üá©K êáëqäá dLoõ ï{

ÜKb`SgKë <ÑL|o©K òLxNë <ÜçüLmsôë ÑL|o©K uîNë <ÜçN dLmÖK ÑL|o©K Ñásë <ULâ´K

<LçîÖs òLmÄÖKë <ï¸äZÖK Ñ®xSgßK ÑLÉiô àá ÇÖc dîwë <êî]LNßK bKëáÖK YLSâõ ï{ ÑL|o©K

=Ñ|oÖK ~ëÄ] êî�L|Rß ídLîS`K ÑëÉëRëdN êwLîk ï{ ÜLçg´K ï{ dqäÖKë

(à)òL¸äÖLN ÜqäáÖK dLZRßK ê]{LÉá êîxN êÖkÖK QKc àL¸â´K ~ëÄ] ÇëÉk uîáZ cî|äR eìetR

òLxOÖKë êî]LN´K bKëáÖK YLSâKë ï¸äZÖK Ñ®xSgßK lKdw© dLZRßK ÇÖc ï{ LáN ÑL|o©Kë

àá êÖáZ Ñ®` àá LçîÖs òLmÄÖKë <ï¸äZÖK dLZRßK ÑLÉiô àá Lådîwë êî¸äZÖK ê]Lî¸ÖKë

àô ïxOäìë =LìL]mÖÖ êîsLáSZßKë êîâëâLÄÖK QLáb`ÖK ÜìbÄRë <ïÖëbÖK àëLtSÖK Lçäá dîNKbSÖK
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Ñ®xSgßK às àîÖëù¸áÖK êO�Ltáë êáÉL]á ï{ ïÖëbÖK àëLtSÖK ÑZô àá LáLÉ]ô ÇÖc Ñá˛ì

=ÑL|o©Kë òL¸äÖÖ ÜqäáÖK

(f)àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖÖ àL¸â´K ~ëÄ]Ö ÑáLÉÖK ÜKdS]ßK àLám óÖõ êZL]ÖK àá L�®oâK <dqäÖK

dLoõ ï{ êáLtÖK êîtáZÖK ãbáStR ïÉ <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK ~ëÄ]Ö à®sK umë ï{ <àîîÖk©K

ï{ àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖK êÉdL˛á uîZ˛Rë <ÜÖLtÖK ï{ àîîÖkßK àLÉ¸ÖÖ ïÖëbÖK bÄtÖK

QLáqäá êÉdL˛áN êkL`ÖK ÜLÉ]™Ö LÄ{ë <à®s´K rëd˛á bKbsúN ïätáÖK ÑáLtÖK Åìd|ÖK

.àîîÖk©K àLÉ¸ÖK

- AB@QL†îå uîáZë <èb]SáÖK Üá©K êáëqäáÖ êtNLSÖK êÖkÖK QKc QßLÉëÖKë QL†îçÖKë èeçZ©K PâLZ àá

êmë|áë àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáL¸ÖK èb]SáÖK Üá©K lë|á às ®m{ <èb]SáÖK Üá©K êáëqäá ï{ àL¸â´K ~ëÄ]

àîN Åî¸äSÖK àî¸]R Ñ®` àá êîÖLt|ÖKë èòL|ÉÖK èbLìe óÖs ÑátÖK uá àî†Z®ÖK àëù˛Ö êîáL¸ÖK èb]SáÖK Üá©K

LáçÖ ïsKb ß àìcÖÖK Ñ`KbSÖKë YKëbeßK íbL|R óÖõ êZL]ÖK èLsKdá uáë <QKòKdZßKë QLîÖØKë QL†îçÖK }ÖS`á

:ÜçáLçáë ÜçRLìßë ï{

(ô)bäs ÇÖcë èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ]Ö dáS¸á ÑÉ˛Në èKëL¸áÖK Üb� óÖs ÑáLÉÖK ÜLáSåßK ò®ìõ

- àL¸â´K ~ëÄ] uîáZ ÜKdS]K eìetSN ÅÖtSì Láî{ Üçäá ÑÉN êkL`ÖK QLìßëÖLN r®omßK

<êîáäSÖK ï{ Å]ÖK ÇÖc ï{ LáN - êîsLáSZßKë êîgLî¸ÖKë êìbLkS�ßKë êî{LÄWÖKë Lçäá êîâbáÖK

=ïáÖLtÖK bîtkÖK óÖs LçSìLá]ë

(M)àL¸â´K ~ëÄ] [áb ÅîÄ]SN êÄÖtSáÖK àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK QLîkëR cî|äR êÖL|É

=ï¸îüdÖK dLîSÖK àám LçÖtZë ®áLÉ LZáb èôdáÖÖ

(Y)dLîSÖK àám èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] YLábõ ÑZô àá êáLtÖK êgLî¸ÖLN ÅÖtSá ÑáLi [áLâdN umë

LçN uÖomáÖK êo˛â©K ï{ ÇÖc ï{ LáN <èb]SáÖK Üá©K êáëqäá QL¸gùá uîáZ ï{ ï¸îüdÖK

QLîÖásë <dìdLÄSÖK bKbsõ êîZçäáë <êîäÄSÖK èbsL¸áÖKë <êìdL˛SgßK QLáb`ÖLN ÅÖtSì Láî{

<àL¸â´K ~ëÄ] ÑLZá ï{ ÜîÖtSÖKë Ü®s´Kë <Åî¸äSÖKë <àî¸äZÖLN ÅÖtSì Láî{ dV©K ÜîîÄR

=[áLâdOÖK Kcå cî|äR ï{ n˛â dëbN ÜLîÄÖKë

(b)èbLsõë <êîáäSÖK êîÖás ï{ èbî|S¸áë êÖsL{ Lç|këN êÖáLÉÖK LçSÉdL˛áë èôdáÖK YLábõ àLám

<ê|käáÖKë êáKbS¸áÖK êîáäSÖÖ Lî`ëR <èôdáÖK ÑZô àá ïáÖLtÖK ÑátÖÖ èbb]áÖK zKbå©K bîÉöR

=(@G)êîáäSÖKë ê†îOÖK àö˛N ëìd à®sõ LçîÖs jäì ïSÖK

(å)ï{ ˝äZÖK rëâ fLgô óÖs êáüLÄÖK àL¸â´K ~ëÄ] QLÉLçSâLN êÄÖtSáÖK QLáëÖtáÖK YKdbõ

=ÜçSo˛âôë ÜçZáKdN uîáZ ï{ QLZLSäSgßK YKdbõë <ÜçSo˛âô
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(ë)êÖL|ÉÖ àL¸â´K ~ëÄ]N êîätáÖK QLîÖØKë QL†îçÖK uîáZ Ñás ï{ Åî¸äRë àëLtR bëZë àLám

=èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] ÜKdS]K

(e)êîáäSÖK êäZÖë <àL¸â´K ~ëÄ] êäZÖë <èôdáÖK eÉdá êäZÖ àîN Åî¸äSÖKë àëLtSÖK eìetR

Üá©K QL†îåë <êîüLäZÖK êÖKbtÖKë êáìdZÖK uäá êäZÖë <êáKbS¸áÖK êîáäSÖK êäZÖë <êîsLáSZßK

óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK êäZÖÖK Lçî{ LáN <àL¸â´K ~ëÄ] QKbåLtá bkdN êîätáÖK èb]SáÖK

PìdbSÖKë X]OÖÖ ïÖëbÖK bçtáÖKë <èôdáÖÖ ïüLáâ´K èb]SáÖK Üá©K ~ëbäkë <èôdáÖK bm eîîáSÖK

<êÖë|oÖÖ èb]SáÖK Üá©K êáqäáë <ïüLáâ´K èb]SáÖK Üá©K [áLâdNë <èôdáÖLN lëçäÖK ÑZô àá

ÑÉN êkL`ÖK QLìßëÖK dLoõ ï{ êÖáLs <èb]SáÖK Üá©K êáëqäáÖ êtNLSÖK ñd`©K QLáqäáÖKë

èôdáÖLN lëçäÖK êOti àîN àëLtSÖK àî¸]Rë <èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] eìetR ÑZô àá <Üçäá

=àL¸â´K ~ëÄ] eÉdáë

(\)èb]SáÖK Üá©K êmë|áë <àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáL¸ÖK èb]SáÖK Üá©K lë|á àîN ÑLt{ àëLtR êáL�õ

<Üçäá ÑÉN êkL`ÖK QLìßëÖK dLoõ ï{ <êÖkÖK QKc ñd`©K QL†îçÖKë <àî†Z®ÖK àëù˛Ö êîáL¸ÖK

Láîg ßë <àL¸â´K ~ëÄ]Ö ~LoäÖK êtgKëÖK QLÉLçSâßK àîN êÄîVëÖK êÖkÖÖ dLOSsßK ò®ìõ uáë

Md]ÖK QßL] ï{ òL¸äÖÖ ÜqäáÖK MLkSwßKë <ï�dtÖK dîçoSÖKë <fLäZ©K èbLNõ ÑÉi ï{

QKbüLtÖKë QKbd˛áÖKë QL†Z®ÖK àëÉ àîNë <bd˛SÖK ÑLÉiô àá Lådîwë àî†Z®ÖK QLÄ{bRë

=àL¸â´K ~ëÄ] QLÉLçSâK àá jL` rëäÖ êmds àÉì b�

(n)QL¸gùá ï{ë <êîäoëÖK ÑátÖK [áKdN ï{ ˝äZÖK rëâ ïsKdì dëqäá YKdbõ óÖs uîZ˛SÖK

ï{ êìdL˛SgßK QLáb`ÖK ÜìbÄR [áKdN ~Lîg ï{ ÇÖcë <êîäoëÖK QL¸gùáÖKë àL¸â´K ~ëÄ]

=àL¸â´K ~ëÄ] ÑLZá

(í)<èb]SáÖK Üá©K ï|qëáë bKd{ô uîáZÖ èôd¥áÖÖ àL¥¸â´K ~ë¥Ä] ÑL¥¥Zá ï{ P¥¥ìdbSÖK d¥¥î{ëR

eìetRë <êîâL¸â´K êîVëxÖK êo˛â©Kë àL¸â´K ~ëÄ] êo˛âöN Üçäá uÖomì àá Láîg ßë

LåëZÖLtìë èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] QLÉLçSâLN Kë{dStì ïÉ èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ]Ö Üçáç{

=ÜçÖás ï{ ÑáLÉÖK dLOSsßK àîtN ˝äZÖK rëäN ÅÖtSáÖK PâLZÖK c`ô KëtîoS¸ìë

(Ç)~ëÄ] ÑLZá ï{ }îÄWSÖÖ èb]SáÖK Üá©K bÄs Ñás êo` cî|äR lKdtSgK bäs jd]ÖK

.èôdáÖLN ïätáÖK uNKdÖK ïáÖLtÖK dáRùáÖK [üLSâ èLsKdá óÖs (AIIC-@HHD) àL¸â´K

àëâLÄÖK ÜLáô eîîáSÖK Übsë èKëL¸áÖK àLám - A - òLo ïZîRKdSgßK zbçÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- ABA:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá
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(ô)~ëÄ] uîáZN èKëL¸áÖK Üb� óÖs ÑáLÉÖLN ÑZdÖKë èôdáÖK uSáR êìLá]ë eìetSÖ êìëÖë©K òLosõ

<àëÖÖK ëô <~dtÖK fLgô óÖs eîîáSÖK rKëâô àá rëâ íô àëbN êîgLg©K QL¥ìd]ÖKë àL¸â´K

<ïsLáSZßK ëô ïäoëÖK Ñk©K ëô <Lådîw ëô êîgLî¸ÖK òKdØK ëô <àìbÖK ëô <êxÖÖK ëô <˝äZÖK ëô

=d`§ eÉdá íô ëô <b¥ÖëáÖK ëô <QLÉÖSááÖK ëô

(M)˝äZÖK fLgô óÖs eîîáSÖK uäáÖ Üü®áÖK uìd˛SÖK dKbkõ ëô/ë êìdëSgbÖK QLâLámÖK dî{ëR

uîáZ ï{ èôdáÖK Ñëk] àLámë dátÖK Ñ]Kdá uîáZ ï{ QLîS|ÖKë òL¸äÖK uîáZ óÖõ êO¸äÖLN

=®áLÉ LtSáR LçN LçtSáRë êìëL¸Sá ~ëÄ] óÖs dátÖK Ñ]Kdá

(Y)<ôbOáÖK KcçÖ ïÖátÖK ÅîOoSÖK àLámë <LçRLtìd˛R ï{ ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖK ôbOá bî¸ZR

=êáü®áÖK ñd`©K ÑüLgëÖKë àëâLÄÖK Ñ®` àá

(b)QßLZáÖK ï{ êîâëâLÄÖK QLgdLááÖKë zdtÖK àîâKë� ÇÖc ï{ LáN êîäoëÖK àîâKëÄÖK lKdtSgK

ûbLOáÖK cî|äSÖ LâLám ídLZSÖK àëâLÄÖKë <ÑátÖKë èdg©K ïÖLZá ï{ë êîüLäZÖKë êîâbáÖK

ÇÖcë <àL¸â´K ~ëÄ]N êÄÖtSáÖK êÖkÖK QKc êîÖëbÖK ÇëÉkÖK uîáZ ï{ èbdKëÖK QKòKdZ´Kë

êÖKeõë ˝äZÖK fLgô óÖs e4îáR àîâKë� àá óÄOR Lá òLxÖõë <êîäoëÖK QLtìd˛SÖK Åìdo às

=ÑbtÖK êáL�õ ï{ ˝äZÖK rëâ fLgô óÖs eî]SÖK

(å)~ëÄ]Ö êîäoëÖK QL¸gùáÖK ï{ èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] êìLá]Ö [áKdN umë uîZ˛Rë eìetR

Láá LçäîÉáRë <ÜÖLqáÖK QLäîáô/òLäáô ëô àL¸â´K ~ëÄ] àLZÖ ÑWá <[áKdON uÖomR ïSÖK àL¸â´K

èôd¥¥áÖKë <bKd¥¥{©K b¥¥sL¸R ï¥¥É êáëÉ]ÖLN ÑLkRßK êîâLÉáõë bdKëáë eÉdá àá Lçáü®ì

~ëÄ] ÇLçSâLN êÄÖtSáÖK ÑÉL˛áÖÖ LáLáSåK QL¸gùáÖK ãcå ïÖëR àô ê¥ÖL|Éë <ê¥kL` èdë¥kN

=èôdáÖÖ àL¸â´K

(ë)ï{ LáN <èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ]Ö àîÖáLÉÖK êìLá]ÖKë ÜKdS]ßK êÖL|ÉÖ êáe®ÖK QKòKdZ´K cL`RK

=ã®sô HE óÖõ HC QKdÄ|ÖK ï{ LçîÖõ dL˛áÖK ~ëÄ]ÖK ÇÖc

(e)[RLäÖKë <àL¸â´K ~ëÄ]Ö LÉLçSâK ÑÉ˛ì ícÖK <èôdáÖK bm }ätÖK ê]{LÉáÖ êÖZLs dîNKbR cL`RK

=zdoSÖKë <êî{LÄWÖK QKeî]SÖKë <èdLmÖK êî{dtÖK ëô êìbîÖÄSÖK QLgdLááÖK às

(\)àîN Láî{ ÑcO$R ïSÖK bëçZÖÖ íë� Üsb ÜìbÄRë <KbëZëá àLÉ LáWî] <ULâ´K àLS` dq]

ãcå óÖs òLmÄÖÖ êîäìbÖK QL¸gùáÖKë ïÖ]áÖK uáSZáÖK QLáqäáë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK

=QLgdLááÖK
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(ë)êÖL|ÉÖ àL¸â´K ~ëÄ]N êîätáÖK QLîÖØKë QL†îçÖK uîáZ Ñás ï{ Åî¸äRë àëLtR bëZë àLám

=èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] ÜKdS]K

(e)êîáäSÖK êäZÖë <àL¸â´K ~ëÄ] êäZÖë <èôdáÖK eÉdá êäZÖ àîN Åî¸äSÖKë àëLtSÖK eìetR

Üá©K QL†îåë <êîüLäZÖK êÖKbtÖKë êáìdZÖK uäá êäZÖë <êáKbS¸áÖK êîáäSÖK êäZÖë <êîsLáSZßK

óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK êäZÖÖK Lçî{ LáN <àL¸â´K ~ëÄ] QKbåLtá bkdN êîätáÖK èb]SáÖK

PìdbSÖKë X]OÖÖ ïÖëbÖK bçtáÖKë <èôdáÖÖ ïüLáâ´K èb]SáÖK Üá©K ~ëbäkë <èôdáÖK bm eîîáSÖK

<êÖë|oÖÖ èb]SáÖK Üá©K êáqäáë <ïüLáâ´K èb]SáÖK Üá©K [áLâdNë <èôdáÖLN lëçäÖK ÑZô àá

ÑÉN êkL`ÖK QLìßëÖK dLoõ ï{ êÖáLs <èb]SáÖK Üá©K êáëqäáÖ êtNLSÖK ñd`©K QLáqäáÖKë

èôdáÖLN lëçäÖK êOti àîN àëLtSÖK àî¸]Rë <èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] eìetR ÑZô àá <Üçäá

=àL¸â´K ~ëÄ] eÉdáë

(\)èb]SáÖK Üá©K êmë|áë <àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáL¸ÖK èb]SáÖK Üá©K lë|á àîN ÑLt{ àëLtR êáL�õ

<Üçäá ÑÉN êkL`ÖK QLìßëÖK dLoõ ï{ <êÖkÖK QKc ñd`©K QL†îçÖKë <àî†Z®ÖK àëù˛Ö êîáL¸ÖK

Láîg ßë <àL¸â´K ~ëÄ]Ö ~LoäÖK êtgKëÖK QLÉLçSâßK àîN êÄîVëÖK êÖkÖÖ dLOSsßK ò®ìõ uáë

Md]ÖK QßL] ï{ òL¸äÖÖ ÜqäáÖK MLkSwßKë <ï�dtÖK dîçoSÖKë <fLäZ©K èbLNõ ÑÉi ï{

QKbüLtÖKë QKbd˛áÖKë QL†Z®ÖK àëÉ àîNë <bd˛SÖK ÑLÉiô àá Lådîwë àî†Z®ÖK QLÄ{bRë

=àL¸â´K ~ëÄ] QLÉLçSâK àá jL` rëäÖ êmds àÉì b�

(n)QL¸gùá ï{ë <êîäoëÖK ÑátÖK [áKdN ï{ ˝äZÖK rëâ ïsKdì dëqäá YKdbõ óÖs uîZ˛SÖK

ï{ êìdL˛SgßK QLáb`ÖK ÜìbÄR [áKdN ~Lîg ï{ ÇÖcë <êîäoëÖK QL¸gùáÖKë àL¸â´K ~ëÄ]

=àL¸â´K ~ëÄ] ÑLZá

(í)<èb]SáÖK Üá©K ï|qëáë bKd{ô uîáZÖ èôd¥áÖÖ àL¥¸â´K ~ë¥Ä] ÑL¥¥Zá ï{ P¥¥ìdbSÖK d¥¥î{ëR

eìetRë <êîâL¸â´K êîVëxÖK êo˛â©Kë àL¸â´K ~ëÄ] êo˛âöN Üçäá uÖomì àá Láîg ßë

LåëZÖLtìë èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] QLÉLçSâLN Kë{dStì ïÉ èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ]Ö Üçáç{

=ÜçÖás ï{ ÑáLÉÖK dLOSsßK àîtN ˝äZÖK rëäN ÅÖtSáÖK PâLZÖK c`ô KëtîoS¸ìë

(Ç)~ëÄ] ÑLZá ï{ }îÄWSÖÖ èb]SáÖK Üá©K bÄs Ñás êo` cî|äR lKdtSgK bäs jd]ÖK

.èôdáÖLN ïätáÖK uNKdÖK ïáÖLtÖK dáRùáÖK [üLSâ èLsKdá óÖs (AIIC-@HHD) àL¸â´K

àëâLÄÖK ÜLáô eîîáSÖK Übsë èKëL¸áÖK àLám - A - òLo ïZîRKdSgßK zbçÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- ABA:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá
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(ô)~ëÄ] uîáZN èKëL¸áÖK Üb� óÖs ÑáLÉÖLN ÑZdÖKë èôdáÖK uSáR êìLá]ë eìetSÖ êìëÖë©K òLosõ

<àëÖÖK ëô <~dtÖK fLgô óÖs eîîáSÖK rKëâô àá rëâ íô àëbN êîgLg©K QL¥ìd]ÖKë àL¸â´K

<ïsLáSZßK ëô ïäoëÖK Ñk©K ëô <Lådîw ëô êîgLî¸ÖK òKdØK ëô <àìbÖK ëô <êxÖÖK ëô <˝äZÖK ëô

=d`§ eÉdá íô ëô <b¥ÖëáÖK ëô <QLÉÖSááÖK ëô

(M)˝äZÖK fLgô óÖs eîîáSÖK uäáÖ Üü®áÖK uìd˛SÖK dKbkõ ëô/ë êìdëSgbÖK QLâLámÖK dî{ëR

uîáZ ï{ èôdáÖK Ñëk] àLámë dátÖK Ñ]Kdá uîáZ ï{ QLîS|ÖKë òL¸äÖK uîáZ óÖõ êO¸äÖLN

=®áLÉ LtSáR LçN LçtSáRë êìëL¸Sá ~ëÄ] óÖs dátÖK Ñ]Kdá

(Y)<ôbOáÖK KcçÖ ïÖátÖK ÅîOoSÖK àLámë <LçRLtìd˛R ï{ ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖK ôbOá bî¸ZR

=êáü®áÖK ñd`©K ÑüLgëÖKë àëâLÄÖK Ñ®` àá

(b)QßLZáÖK ï{ êîâëâLÄÖK QLgdLááÖKë zdtÖK àîâKë� ÇÖc ï{ LáN êîäoëÖK àîâKëÄÖK lKdtSgK

ûbLOáÖK cî|äSÖ LâLám ídLZSÖK àëâLÄÖKë <ÑátÖKë èdg©K ïÖLZá ï{ë êîüLäZÖKë êîâbáÖK

ÇÖcë <àL¸â´K ~ëÄ]N êÄÖtSáÖK êÖkÖK QKc êîÖëbÖK ÇëÉkÖK uîáZ ï{ èbdKëÖK QKòKdZ´Kë

êÖKeõë ˝äZÖK fLgô óÖs e4îáR àîâKë� àá óÄOR Lá òLxÖõë <êîäoëÖK QLtìd˛SÖK Åìdo às

=ÑbtÖK êáL�õ ï{ ˝äZÖK rëâ fLgô óÖs eî]SÖK

(å)~ëÄ]Ö êîäoëÖK QL¸gùáÖK ï{ èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] êìLá]Ö [áKdN umë uîZ˛Rë eìetR

Láá LçäîÉáRë <ÜÖLqáÖK QLäîáô/òLäáô ëô àL¸â´K ~ëÄ] àLZÖ ÑWá <[áKdON uÖomR ïSÖK àL¸â´K

èôd¥¥áÖKë <bKd¥¥{©K b¥¥sL¸R ï¥¥É êáëÉ]ÖLN ÑLkRßK êîâLÉáõë bdKëáë eÉdá àá Lçáü®ì

~ëÄ] ÇLçSâLN êÄÖtSáÖK ÑÉL˛áÖÖ LáLáSåK QL¸gùáÖK ãcå ïÖëR àô ê¥ÖL|Éë <ê¥kL` èdë¥kN

=èôdáÖÖ àL¸â´K

(ë)ï{ LáN <èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ]Ö àîÖáLÉÖK êìLá]ÖKë ÜKdS]ßK êÖL|ÉÖ êáe®ÖK QKòKdZ´K cL`RK

=ã®sô HE óÖõ HC QKdÄ|ÖK ï{ LçîÖõ dL˛áÖK ~ëÄ]ÖK ÇÖc

(e)[RLäÖKë <àL¸â´K ~ëÄ]Ö LÉLçSâK ÑÉ˛ì ícÖK <èôdáÖK bm }ätÖK ê]{LÉáÖ êÖZLs dîNKbR cL`RK

=zdoSÖKë <êî{LÄWÖK QKeî]SÖKë <èdLmÖK êî{dtÖK ëô êìbîÖÄSÖK QLgdLááÖK às

(\)àîN Láî{ ÑcO$R ïSÖK bëçZÖÖ íë� Üsb ÜìbÄRë <KbëZëá àLÉ LáWî] <ULâ´K àLS` dq]

ãcå óÖs òLmÄÖÖ êîäìbÖK QL¸gùáÖKë ïÖ]áÖK uáSZáÖK QLáqäáë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK

=QLgdLááÖK
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(n)àáN <àîáLtÖK àî|qëáÖÖ ˝äZÖK rëâ ïsKdì àL¸â´K ~ëÄ] ÑLZá ï{ PìdbRë ÜîÖtR dî{ëR

ê]kÖK ÑLZá ï{ àë|qëáÖKë <QLî]®kßK nLOmë àëìdÉ¸tÖK bKd{©Kë êod˛ÖK bKd{ô Üçî{

èdZçÖK LìLmÄN àëkS`áÖK jL`i©K Üçî{ àáN <àëîsLáSZßK àëîüLk`´Kë <ïOoÖK ÑLZáÖKë

Lmìô PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK Kcå ê]LRõë <ïáîÖtSÖK ÜLqäÖK Ñ]Kdá uîáZ ï{ àëgdbáÖKë <òëZÖÖKë

ë¥]â óÖs êáLtÖK ÜçRLîÖëù¸áN r®omßK àá ÜçäîÉáR êîxN àLáÖdOÖKë òLmÄÖK ê†îå òLms©

=Ñm{ô

(í)àá Lådîwë QLNLÄäÖK êìëms ï{ nKd`âßK ï{ èKëL¸áÖK Üb¡ óÖs èôdáÖK Å] eìetR

=êîsLáSZßKë êîäçáÖK QLáqäáÖK

(Ç)ÜLs }qëá íô LçOÉRdì ïSÖK èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] QLÉLçSâK ï{ ÅîÄ]SÖÖ êÖLt{ QLîÖ§ òL˛âõ

=êîäoëÖK àîâKëÄÖÖ LÄ{ë êáe®ÖK êîâëâLÄÖK MLÄtÖK QKòKdZõ cL`RKë

(Ñ)bm eîîáR íô óÖs òLmÄÖÖ <êZL]ÖK P¸] <êîüLäZÖK QKòKdZ´Kë àîâKëÄÖK ÑìbtRë lKdtSgK

àá èôdáÖÖ êîÖt|ÖK êìLá]ÖK êîüLäZÖK QKòKdZ´Kë ïüLäZÖK àëâLÄÖK Ñ|Éì à© LâLám <èôdáÖK

zdkN ÜüKdZÖK ãcå óÖs êO¡LtáÖKë <Lådîw àá dWÉô Lç¸áR ïSÖK ëô Låbm êçZëáÖK ÜüKdZÖK

ëô/ë LìL]mÖKë <QLáçSáÖK ldtR Übs àLámë <êî]mÖK àîNë LçOÉRdá àîN ê¡®tÖK às dqäÖK

=LçîÖs êáÉL]áÖKë ÜüKdZÖK ï{ ÅîÄ]SÖK òLäVô ï{ eîîáSÖK ëô ãKdÉ¨Ö QKbåL˛ÖK

(Ü)ÇÖc dîw bÖÄR ï{ ëô êîáL]á ëô êîmL¡ àëÉR àô ï{ <ÑZdÖLÉ <Å]ÖK èôdáÖÖ àëÉì àô àLám

àëZ¸ÖK ï{ êoNLmë êod˛ÖK ï{ êoNLm ^OkR àô ï{ Å]ÖK ÇÖcÉë <ÜÉL]áÖK }üLqë àá

=ñd`ô }üLqë êÖáZ àîN <Q®ÄStáÖKë

(à)êÖìbN [áKdNë QLîÖ§ êáL¡õ ëô èbëZëáÖK êîâëâLÄÖK êâëtáÖK [áKdNë êìdKb´K QLîÖØK eìetR

êáëd]áÖK èôdáÖK èbsL¸áÖ èdë¸îá }îÖLÉSN ëô LâLZá QLáb`ÖK ÜbÄRë LçîÖõ ÑëkëÖK Ñç¸ì

=Lç¡ëÄ]Ö QLÉLçSâK Uëb] bäs zLkSâßK óÖõ Lçîtg ï{

(f)ÑLZá ï{ àîÖáLtÖK LçüLmsôë <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK uîáZë òL¸äÖK uîáZ uSáR àLám

<êîgLî¸ÖKë êìbLkS¡ßKë êî{LÄWÖKë Lçäá êîâbáÖK - àL¸âßK ~ëÄ] uîáZ eìetRë êìLá]

QLìd]ÖKë àL¸âßK ~ëÄ] uîáZN ®áLÉ LtSáR - êîáäSÖK ï{ Å]ÖK ÇÖc ï{ LáN <êîsLáSZßKë

àëâLÄÖK êìLá]ë <àL¸âßK ~ëÄ] ÇëÉk düLgë àL¸âßK ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK à®s´Kë Å|Sì LáN

=ïäoëÖK

(r)jd|ÖK ù{LÉR ÅîÄ]R àö˛N èb]ëáÖK bsKëÄÖK ï{ èbdKëÖK QLîkëSÖK cî|äR uîZ˛Rë eìetR

<QL¡ëtáÖK QLäOÖKë òL¸äÖK bm eîîáSÖK Übs àLámÖ jL` ÜLáSåK ò®ìõ uá <(BI)àî¡ëtáÖÖ
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àçÄ] ÇÖc ï{ LáN <êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ] uîáZN èKëL¸áÖK Üb� óÖs àçtSáRë

às ®m{ <èôdáÖK bm éZëáÖK }ätÖK àKbîá ï{ QLáb`ÖKë QLáëÖtáÖK óÖs Ñëk]ÖK ï{

=Lçî{ àçáLçgõë uáSZáÖK PâKëZ uîáZ ï{ êo˛äÖK àçSÉdL˛á

(z).˝äZÖK rëâ ïsKdR àL¸â´K ~ëÄ]Ö [áKdN umë óÖs uîZ˛SÖK

êîâëâLÄÖK ûbLOáÖLN ÜLáÖ´K ÅîÄ]R - B - òLo ïZîRKdSgßK zbçÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- ABBP¸] <ñd`©K êîÖëbÖK QLáqäáÖKë èb]SáÖK Üá©Kë <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:òLmS�ßK

(ô)òL¸äÖK uîáZ èKëL¸áN êÖkSáÖK QLáëÖtáÖKë àîâKëÄÖK êáZdSN <LäÉáá ÇÖc àLÉ LáÖÉ <ÜëÄR àô

ï{ LådKbkõë àîîÖk©K àLÉ¸ÖK QLxÖë êîÖ]áÖK QLxÖÖK óÖõ àL¸â´K ~ëÄ] ï{ë eÉdáÖK ï{

à®s´Kë <êm|`äáÖK êîáîÖtSÖK QLìëS¸áÖK íëc jL`i™Öë àî�ëtáÖÖ êáü®á êÖìbN ÑLÉiô

jL`ÖK ïÖëbÖK bçtÖKë <àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK à®s´K QLáëÖtáÖK ãcå Ñá˛Rë <Låd˛âë Lçäs

êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK ~ëÄ]ÖLN jL`ÖK ïÖëbÖK bçtÖKë <êîgLî¸ÖKë êîâbáÖK ~ëÄ]ÖLN

òLmÄÖÖ êîÖëbÖK êî�L|RßKë <èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RKë <êî{LÄWÖKë

PìctSÖK êmåLäá êî�L|RKë <Ñ|oÖK ~ëÄ] êî�L|RKë <(BB)ídkätÖK eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs

ï{ Å]ÖK à®sõë <êäîçáÖK ëô êîâL¸âõ®ÖK ëô êîgLÄÖK êNëÄtÖK ëô êÖáLtáÖK Mëdm àá ãdîwë

QKdáRùáÖK [üLSâ às ®m{ <èôdáÖK bm éZëáÖK }ätÖK óÖs òLmÄÖK à®sõë <(BC)êîáäSÖK

êäZÖÖK óÖõ êábÄáÖK êîäoëÖK dìdLÄSÖKë èb]SáÖK Üá©K LåbÄtR ïSÖK êÖkÖK QKc êáÄÖK QKòLÄÖë

=èôdáÖK bm eîîáSÖK óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK

(M)êáü®á êÖìbN ÑLÉiô ï{ë Lçáç{ Ñç¸ì ÑLÉiô ï{ LçtìeëRë QLáëÖtáÖK ãcçN }ìdtSÖK

=êm|`äáÖK êîáîÖtSÖK QLìëS¸áÖK íëc jL`i™Öë àî�ëtáÖÖ

(Y)êîçîZëR ûbLOá ÇÖc ï{ LáN <èôdáÖK óÖs LådVôë êîäoëÖK QLtìd˛SÖK às QLáëÖtáÖK d˛â

=é�ëÄ] j`˛ÖK fdLáì ïÉ êÖKbtÖK ÜLqâ ÜKb`SgK êî|îÉN ÅÖtSR LçîÖs Ñëk]ÖK Ñç¸ì

(b)ï{ë êîá®s´K LçSo˛âô ï{ êîáîÖ�´Kë êîÖëbÖK dîìLtáÖKë ÇëÉkÖK às QLáëÖtá YKdbõ

zbçS¸R ïSÖK <dLOÉÖK PìdbRë ÜîÖtR [áKdN ï{ë <àL¸â´K ~ëÄ] ÑLZá ï{ êîáîÖtSÖK LçZáKdN

cL|âõ ï|qëá àá Üådîwë êod˛ÖK bKd{ôë àîìdÉ¸tÖK ÑWá QLsëáZá êkL` èdëkN

êìLá]ÖK àLámÖ ê]kÖLNë êîâëâLÄÖK àçáÖLN àîÖxS˛áÖKë êîüLmÄÖK ê†îçÖK òLmsôë àîâKëÄÖK

=àL¸â´K ~ëÄ]Ö êîÖt|ÖK
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(n)àáN <àîáLtÖK àî|qëáÖÖ ˝äZÖK rëâ ïsKdì àL¸â´K ~ëÄ] ÑLZá ï{ PìdbRë ÜîÖtR dî{ëR

ê]kÖK ÑLZá ï{ àë|qëáÖKë <QLî]®kßK nLOmë àëìdÉ¸tÖK bKd{©Kë êod˛ÖK bKd{ô Üçî{

èdZçÖK LìLmÄN àëkS`áÖK jL`i©K Üçî{ àáN <àëîsLáSZßK àëîüLk`´Kë <ïOoÖK ÑLZáÖKë

Lmìô PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK Kcå ê]LRõë <ïáîÖtSÖK ÜLqäÖK Ñ]Kdá uîáZ ï{ àëgdbáÖKë <òëZÖÖKë

ë¥]â óÖs êáLtÖK ÜçRLîÖëù¸áN r®omßK àá ÜçäîÉáR êîxN àLáÖdOÖKë òLmÄÖK ê†îå òLms©

=Ñm{ô

(í)àá Lådîwë QLNLÄäÖK êìëms ï{ nKd`âßK ï{ èKëL¸áÖK Üb¡ óÖs èôdáÖK Å] eìetR

=êîsLáSZßKë êîäçáÖK QLáqäáÖK

(Ç)ÜLs }qëá íô LçOÉRdì ïSÖK èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] QLÉLçSâK ï{ ÅîÄ]SÖÖ êÖLt{ QLîÖ§ òL˛âõ

=êîäoëÖK àîâKëÄÖÖ LÄ{ë êáe®ÖK êîâëâLÄÖK MLÄtÖK QKòKdZõ cL`RKë

(Ñ)bm eîîáR íô óÖs òLmÄÖÖ <êZL]ÖK P¸] <êîüLäZÖK QKòKdZ´Kë àîâKëÄÖK ÑìbtRë lKdtSgK

àá èôdáÖÖ êîÖt|ÖK êìLá]ÖK êîüLäZÖK QKòKdZ´Kë ïüLäZÖK àëâLÄÖK Ñ|Éì à© LâLám <èôdáÖK

zdkN ÜüKdZÖK ãcå óÖs êO¡LtáÖKë <Lådîw àá dWÉô Lç¸áR ïSÖK ëô Låbm êçZëáÖK ÜüKdZÖK

ëô/ë LìL]mÖKë <QLáçSáÖK ldtR Übs àLámë <êî]mÖK àîNë LçOÉRdá àîN ê¡®tÖK às dqäÖK

=LçîÖs êáÉL]áÖKë ÜüKdZÖK ï{ ÅîÄ]SÖK òLäVô ï{ eîîáSÖK ëô ãKdÉ¨Ö QKbåL˛ÖK

(Ü)ÇÖc dîw bÖÄR ï{ ëô êîáL]á ëô êîmL¡ àëÉR àô ï{ <ÑZdÖLÉ <Å]ÖK èôdáÖÖ àëÉì àô àLám

àëZ¸ÖK ï{ êoNLmë êod˛ÖK ï{ êoNLm ^OkR àô ï{ Å]ÖK ÇÖcÉë <ÜÉL]áÖK }üLqë àá

=ñd`ô }üLqë êÖáZ àîN <Q®ÄStáÖKë

(à)êÖìbN [áKdNë QLîÖ§ êáL¡õ ëô èbëZëáÖK êîâëâLÄÖK êâëtáÖK [áKdNë êìdKb´K QLîÖØK eìetR

êáëd]áÖK èôdáÖK èbsL¸áÖ èdë¸îá }îÖLÉSN ëô LâLZá QLáb`ÖK ÜbÄRë LçîÖõ ÑëkëÖK Ñç¸ì

=Lç¡ëÄ]Ö QLÉLçSâK Uëb] bäs zLkSâßK óÖõ Lçîtg ï{

(f)ÑLZá ï{ àîÖáLtÖK LçüLmsôë <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK uîáZë òL¸äÖK uîáZ uSáR àLám

<êîgLî¸ÖKë êìbLkS¡ßKë êî{LÄWÖKë Lçäá êîâbáÖK - àL¸âßK ~ëÄ] uîáZ eìetRë êìLá]

QLìd]ÖKë àL¸âßK ~ëÄ] uîáZN ®áLÉ LtSáR - êîáäSÖK ï{ Å]ÖK ÇÖc ï{ LáN <êîsLáSZßKë

àëâLÄÖK êìLá]ë <àL¸âßK ~ëÄ] ÇëÉk düLgë àL¸âßK ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK à®s´Kë Å|Sì LáN

=ïäoëÖK

(r)jd|ÖK ù{LÉR ÅîÄ]R àö˛N èb]ëáÖK bsKëÄÖK ï{ èbdKëÖK QLîkëSÖK cî|äR uîZ˛Rë eìetR

<QL¡ëtáÖK QLäOÖKë òL¸äÖK bm eîîáSÖK Übs àLámÖ jL` ÜLáSåK ò®ìõ uá <(BI)àî¡ëtáÖÖ
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àçÄ] ÇÖc ï{ LáN <êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ] uîáZN èKëL¸áÖK Üb� óÖs àçtSáRë

às ®m{ <èôdáÖK bm éZëáÖK }ätÖK àKbîá ï{ QLáb`ÖKë QLáëÖtáÖK óÖs Ñëk]ÖK ï{

=Lçî{ àçáLçgõë uáSZáÖK PâKëZ uîáZ ï{ êo˛äÖK àçSÉdL˛á

(z).˝äZÖK rëâ ïsKdR àL¸â´K ~ëÄ]Ö [áKdN umë óÖs uîZ˛SÖK

êîâëâLÄÖK ûbLOáÖLN ÜLáÖ´K ÅîÄ]R - B - òLo ïZîRKdSgßK zbçÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- ABBP¸] <ñd`©K êîÖëbÖK QLáqäáÖKë èb]SáÖK Üá©Kë <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

:òLmS�ßK

(ô)òL¸äÖK uîáZ èKëL¸áN êÖkSáÖK QLáëÖtáÖKë àîâKëÄÖK êáZdSN <LäÉáá ÇÖc àLÉ LáÖÉ <ÜëÄR àô

ï{ LådKbkõë àîîÖk©K àLÉ¸ÖK QLxÖë êîÖ]áÖK QLxÖÖK óÖõ àL¸â´K ~ëÄ] ï{ë eÉdáÖK ï{

à®s´Kë <êm|`äáÖK êîáîÖtSÖK QLìëS¸áÖK íëc jL`i™Öë àî�ëtáÖÖ êáü®á êÖìbN ÑLÉiô

jL`ÖK ïÖëbÖK bçtÖKë <àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK à®s´K QLáëÖtáÖK ãcå Ñá˛Rë <Låd˛âë Lçäs

êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK ~ëÄ]ÖLN jL`ÖK ïÖëbÖK bçtÖKë <êîgLî¸ÖKë êîâbáÖK ~ëÄ]ÖLN

òLmÄÖÖ êîÖëbÖK êî�L|RßKë <èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RKë <êî{LÄWÖKë

PìctSÖK êmåLäá êî�L|RKë <Ñ|oÖK ~ëÄ] êî�L|RKë <(BB)ídkätÖK eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs

ï{ Å]ÖK à®sõë <êäîçáÖK ëô êîâL¸âõ®ÖK ëô êîgLÄÖK êNëÄtÖK ëô êÖáLtáÖK Mëdm àá ãdîwë

QKdáRùáÖK [üLSâ às ®m{ <èôdáÖK bm éZëáÖK }ätÖK óÖs òLmÄÖK à®sõë <(BC)êîáäSÖK

êäZÖÖK óÖõ êábÄáÖK êîäoëÖK dìdLÄSÖKë èb]SáÖK Üá©K LåbÄtR ïSÖK êÖkÖK QKc êáÄÖK QKòLÄÖë

=èôdáÖK bm eîîáSÖK óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK

(M)êáü®á êÖìbN ÑLÉiô ï{ë Lçáç{ Ñç¸ì ÑLÉiô ï{ LçtìeëRë QLáëÖtáÖK ãcçN }ìdtSÖK

=êm|`äáÖK êîáîÖtSÖK QLìëS¸áÖK íëc jL`i™Öë àî�ëtáÖÖ

(Y)êîçîZëR ûbLOá ÇÖc ï{ LáN <èôdáÖK óÖs LådVôë êîäoëÖK QLtìd˛SÖK às QLáëÖtáÖK d˛â

=é�ëÄ] j`˛ÖK fdLáì ïÉ êÖKbtÖK ÜLqâ ÜKb`SgK êî|îÉN ÅÖtSR LçîÖs Ñëk]ÖK Ñç¸ì

(b)ï{ë êîá®s´K LçSo˛âô ï{ êîáîÖ�´Kë êîÖëbÖK dîìLtáÖKë ÇëÉkÖK às QLáëÖtá YKdbõ

zbçS¸R ïSÖK <dLOÉÖK PìdbRë ÜîÖtR [áKdN ï{ë <àL¸â´K ~ëÄ] ÑLZá ï{ êîáîÖtSÖK LçZáKdN

cL|âõ ï|qëá àá Üådîwë êod˛ÖK bKd{ôë àîìdÉ¸tÖK ÑWá QLsëáZá êkL` èdëkN

êìLá]ÖK àLámÖ ê]kÖLNë êîâëâLÄÖK àçáÖLN àîÖxS˛áÖKë êîüLmÄÖK ê†îçÖK òLmsôë àîâKëÄÖK

=àL¸â´K ~ëÄ]Ö êîÖt|ÖK

-120- 96-27299
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(å)Lábäs zLkSâ®Ö êîÖëbë êîáîÖ�õë êîäoë QLîÖ§ bëZë às ugKë ~Loâ óÖs QLáëÖtáÖK ê]LRõ

=ÑáLÉÖLN QLáëÖtáÖK ãcå d˛âë <èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] ÇçSä$R

(ë)êÖkÖK QKc êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîáîÖ�´Kë êîÖ]áÖK êîüL¸äÖK QLsëáZáÖK uîZ˛R

ï{ êîáîÖtR [áKdN cî|äSÖ <zKdo©K ãcå uá àëLtSÖKë Åî¸äSÖKë <Ü®s´K nüLgëë àîNdáÖKë

=àL¸â´K ~ëÄ] àá LçÖ LáN èôdáÖK êîsëR ÑZô àá àL¸â´K ~ëÄ] ÑLZá

(e)ï{ êîgKdbÖK [åLäáÖK ï{ èôdáÖÖ êîâëâLÄÖK ~ëÄ]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ]N ÑkSáÖK ÜîÖtSÖK eìetR

ï{ ~Loâ ugëô óÖs êáb`S¸áÖK QLxÖÖLN <êáLs Q®á]N r®omßKë ÜîÖtSÖK Ñ]Kdá uîáZ

Láç�ëÄ] ÇÖc ï{ LáN <êkL`ÖKë êáLtÖK èLî]ÖK ï{ ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖK às <bÖOÖK

=ïÖëbÖKë ïäoëÖK àîâëâLÄÖKë êÖkÖK QKc àL¸â´K ~ëÄ] ÇëÉk PZëáNë èdg©K Ñ`Kb

(\)bKd{© ïÖëbÖK ïâL¸â´K àëâLÄÖKë àL¸â´K ~ëÄ] ÑLZá ï{ àKbÖOÖK uîáZ ï{ ÜîÖtSÖK uîZ˛R

Üá©K QLîÖás ï{ ÑátÖÖ àëäîtáÖK Ç†Öëô Üçî{ àáN <ê]Ö¸áÖK QKëÄÖKë ïäoëÖK àá©K QKë�

ïxOäì éâöN ÜçSîsëRë ÜådîÉcSN dáS¸áë ïáëì fLgô óÖs ÜLîÄÖKë <Ü®¸ÖK p|]Ö èb]SáÖK

<Lmìô ÇÖc Kbs Láî{ë ÜçOZKëÖ ÜçSìböR òLäVô <QL�ë©K uîáZ ï{ <èôdáÖK ~ëÄ] ÜKdS]K ÜçÖ

ï{ àL¸â´K ~ëÄ] êìLá]Öë Ñ|oÖKë èôdáÖK êìLá]N êÄÖtSáÖK bsKëÄÖÖ jL` ÜLáSåK ò®ìõ uá

=^Ö¸áÖK rKeäÖK QßL]

(n)Q®áLtÖKë QKdZLçáÖKë QKbd˛áÖKë QL†Z®ÖK êîsëR àLámÖ êáü®áÖK dîNKbSÖK cL`RK

.àçÖ ê]LSáÖK zLkSâßK QLîÖ•Në àL¸â´K ~ëÄ] àá àçÖ LáN QKdZLçáÖK

Ü®s´K nüLgëë èôdáÖK - òLì

- ABCêîáÖLs ÑLkRK êÉOi ÜLî� QLáëÖtáÖK LîZëÖëäÉR ï{ ïmLáÖK bÄtÖK Ñ®` ed]ô ícÖK ÜbÄSÖK Ñçg

ÇëÖgë }�Këá Láîg ßë <êkL`ÖK QLîÉëÖ¸ÖKë }�KëáÖKë <êáLtÖK êgLî¸ÖK ï{ dVùRë êîäoëÖK bëb]ÖK óo`SR

ÑLZá ï{ dîWÉN dOÉô êáåL¸á Ü®s´K nüLgë ÜbÄR ïÉÖ àLÉá ÑÉ ï{ èd{ëSá êîâLÉá´Kë .MLO˛ÖKë ÑL|o©K

.èôdáÖLN lëçäÖK

- ABDóÖs PkLäá óÖK àÖkë àçäá êÖ� àô bîN <ÑLkRßK rLo� ï{ Q®áLtÖK òL¸äÖK bbs bKbeK b�ë

óÖZSìë .Ü®s´K nüLgë êgLîg ï{ dVùR ïSÖK èdKbßK QL†îåë ˝ÖLZá ï{ àÖátì ëô QKdKdÄÖK uäk ñëS¸á

óÖs êáüLÄÖK êîoáäÖK êOÖëÄÖK êÖKeõ às ˝¥sLÄSÖK ï{ Ü®s´K nüLgë ï{ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK èLsKdá Übs

êîäoëÖKë êîÖ]áÖKë êkL`ÖKë êáLtÖK Ü®s´K nüLgë QLáqäá ï{ LçSq]®á àÉáì ïSÖK ï¸äZÖK òLáSâßK fLgô

.êîÖëbÖKë

-121- 96-27299

- ABEêîâëdSÉÖßK - Ü®s´K nüLgë ï{ dáS¸áÖK èôdáÖÖ êäîçáÖKë êîOÖ¸ÖK dëkÖK lds dîîxR àá bN ßë

èdëk d{ëR ß àKbÖOÖK Üqtá ï{ êîâëdSÉÖßKë êsëOoáÖK Ü®s´K nüLgë{ .êîtá¸ÖKë êìdkOÖKë êsëOoáÖKë

QLZSäá àú{ <Kcå óÖK ê{LmßLNë .dîxSá ÜÖLs ï{ uáSZáÖK ï{ LçRLáåL¸áë èôdáÖK èLî] rëäR às êâeKëSá

ï{ LçSÉdL˛á óÖsë èôdáÖK óÖs ïOÖg ÑÉ˛N Lmìô dVùR êî]LN´K ëô êäîçáÖKë ê|îätÖK Ü®s´K nüLgë

büL¸ÖK ãLZRßK àô LáÉ .êZdbÖK ˝|äN èbîÄá àëÉR àô àÉáì êìbîÖÄSÖK èôdáÖK dKëbô eetR ïSÖK [áKdOÖKë .uáSZáÖK

ÑÉ˛N èôdáÖK êìdLZSÖK QLìLsbÖKë QLâ®sßK éî{ dëkR Lá LOÖLw KëZ ÅÖ` êîÉ®çSgßK ë]â uáZô ÜÖLtÖK ï{

.Åüß dîw ÑÉ˛N dLás©K uîáZ àá òL¸äÖKë QLîS|ÖK zbçS¸Rë <ÇÖçS¸áÉ ï¸îüd

- ABF.QLáëÖtáÖK LîZëÖëäÉR óÖK LçÖëkë jd{ë LçS{dtáë LçRKdLçá àî¸]R Åìdo às èôdáÖK àîÉáR ïxOäìë

èòLgK QßL]Ö íbkSÖKë <ïÖëbÖK bîtkÖK óÖs èôdáÖÖ êîOÖ¸ÖK dëkÖK ê]{LÉá óÖs LçRdb¨ eetîg Kcç{

nüLgë ÑZô àá ÜîqäSÖK êîRKc QLîÖ§ òL˛âK óÖK êZL] ÇLäåë .êîáå©K èbìKeSá êsLäk ñbÖ êoÖ¸ÖK ÑLátSgK

ï{ êkL`Në <òL¸äÖK Üqtáë .àî¸äZÖK b]© eî]SÖK óÖs êáüLÄÖK [áKdOÖK êÖKe´ [çäÖK umëë LåeìetRë Ü®s´K

èc`ØK êtìd¸ÖK êîâëdSÉÖßK QLáëÖtáÖK QLÉOi óÖK ÑLt{ ÑÉ˛N ÑëkëÖK óÖs QKdbL¨ à¸Ö <êîáLäÖK àKbÖOÖK

êZL] ÇLäå ÇÖcÖë .êÖìbN QLáëÖtá dbLkáN àåbëeR QLÉOi òL˛âK àçtgë ï{ ˝îÖ ÇÖcÖë <rL¸RßK ï{

êÉdL˛áÖK bkÄN èbìbZÖK QLîZëÖëäÉSÖK UKb]SgLN êÄÖtSáÖK QKdKdÄÖK uäk ï{ èôdáÖK ÇKdiõ óÖK Lmìô

.LådVôë Låëáâ ï{ êÖáLÉ êÉdL˛á

- ABG<Ü®s´K nüLgë ê†OtR êÖö¸áÖ LçSZÖLtá ñbÖ <ñd`©K êÖsL|ÖK dkLätÖKë QLáëÉ]ÖK óÖs àîtSìë

ï¸îüdÖK dLîSÖK àám àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdì dëqäá YLáb´ ê]mKë êÖLt{ êgLîg rLORK uîZ˛R

.[áKdOÖKë QLgLî¸ÖÖ

- @ - òLì ïZîRKdS¥¥¥gßK zb¥¥çÖKL¥¥çkd{ à¥¥¥î¸]Rë èôd¥¥áÖK ê¥¥ÉdL˛á èbL¥¥ìe

n¥¥üLgë ï¥¥{ QKdKdÄÖK uäkë LçüKd§ às dîOtSÖÖ

à¥¥áë èb¥¥¥ìbZÖK ÑL¥¥kRßK QLîZëÖëäÉRë Ü®¥sßK

LçÖ®`

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- ABH:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)fLgô óÖs <èôdáÖK Ñëkë àLámë eìetR bkÄN Lç|îqëRë LçOìdbRë èôdáÖK ÜîÖtR Üsb

=LçRLìëS¸áë Ü®s´K nüLgë QßLZá uîáZ óÖK <èKëL¸áÖK

(M)QßLZáÖK bìb]R bkÄN Ü®s´K nüLgëë èôdáÖLN êÄÖtSáÖK PâKëZÖK uîáZ ï{ X]OÖK Üsb

Lçî{ [ábì ïÉÖ êáüLÄÖK Ü®s´K nüLgë QLgLîg lKdtSgKë <Ñásë ÜLáSåK óÖK YLS]R ïSÖK

=àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdì dëqäá

-122- 96-27299
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(å)Lábäs zLkSâ®Ö êîÖëbë êîáîÖ�õë êîäoë QLîÖ§ bëZë às ugKë ~Loâ óÖs QLáëÖtáÖK ê]LRõ

=ÑáLÉÖLN QLáëÖtáÖK ãcå d˛âë <èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] ÇçSä$R

(ë)êÖkÖK QKc êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîáîÖ�´Kë êîÖ]áÖK êîüL¸äÖK QLsëáZáÖK uîZ˛R

ï{ êîáîÖtR [áKdN cî|äSÖ <zKdo©K ãcå uá àëLtSÖKë Åî¸äSÖKë <Ü®s´K nüLgëë àîNdáÖKë

=àL¸â´K ~ëÄ] àá LçÖ LáN èôdáÖK êîsëR ÑZô àá àL¸â´K ~ëÄ] ÑLZá

(e)ï{ êîgKdbÖK [åLäáÖK ï{ èôdáÖÖ êîâëâLÄÖK ~ëÄ]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ]N ÑkSáÖK ÜîÖtSÖK eìetR

ï{ ~Loâ ugëô óÖs êáb`S¸áÖK QLxÖÖLN <êáLs Q®á]N r®omßKë ÜîÖtSÖK Ñ]Kdá uîáZ

Láç�ëÄ] ÇÖc ï{ LáN <êkL`ÖKë êáLtÖK èLî]ÖK ï{ ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖK às <bÖOÖK

=ïÖëbÖKë ïäoëÖK àîâëâLÄÖKë êÖkÖK QKc àL¸â´K ~ëÄ] ÇëÉk PZëáNë èdg©K Ñ`Kb

(\)bKd{© ïÖëbÖK ïâL¸â´K àëâLÄÖKë àL¸â´K ~ëÄ] ÑLZá ï{ àKbÖOÖK uîáZ ï{ ÜîÖtSÖK uîZ˛R

Üá©K QLîÖás ï{ ÑátÖÖ àëäîtáÖK Ç†Öëô Üçî{ àáN <ê]Ö¸áÖK QKëÄÖKë ïäoëÖK àá©K QKë�

ïxOäì éâöN ÜçSîsëRë ÜådîÉcSN dáS¸áë ïáëì fLgô óÖs ÜLîÄÖKë <Ü®¸ÖK p|]Ö èb]SáÖK

<Lmìô ÇÖc Kbs Láî{ë ÜçOZKëÖ ÜçSìböR òLäVô <QL�ë©K uîáZ ï{ <èôdáÖK ~ëÄ] ÜKdS]K ÜçÖ

ï{ àL¸â´K ~ëÄ] êìLá]Öë Ñ|oÖKë èôdáÖK êìLá]N êÄÖtSáÖK bsKëÄÖÖ jL` ÜLáSåK ò®ìõ uá

=^Ö¸áÖK rKeäÖK QßL]

(n)Q®áLtÖKë QKdZLçáÖKë QKbd˛áÖKë QL†Z®ÖK êîsëR àLámÖ êáü®áÖK dîNKbSÖK cL`RK

.àçÖ ê]LSáÖK zLkSâßK QLîÖ•Në àL¸â´K ~ëÄ] àá àçÖ LáN QKdZLçáÖK

Ü®s´K nüLgëë èôdáÖK - òLì

- ABCêîáÖLs ÑLkRK êÉOi ÜLî� QLáëÖtáÖK LîZëÖëäÉR ï{ ïmLáÖK bÄtÖK Ñ®` ed]ô ícÖK ÜbÄSÖK Ñçg

ÇëÖgë }�Këá Láîg ßë <êkL`ÖK QLîÉëÖ¸ÖKë }�KëáÖKë <êáLtÖK êgLî¸ÖK ï{ dVùRë êîäoëÖK bëb]ÖK óo`SR

ÑLZá ï{ dîWÉN dOÉô êáåL¸á Ü®s´K nüLgë ÜbÄR ïÉÖ àLÉá ÑÉ ï{ èd{ëSá êîâLÉá´Kë .MLO˛ÖKë ÑL|o©K

.èôdáÖLN lëçäÖK

- ABDóÖs PkLäá óÖK àÖkë àçäá êÖ� àô bîN <ÑLkRßK rLo� ï{ Q®áLtÖK òL¸äÖK bbs bKbeK b�ë

óÖZSìë .Ü®s´K nüLgë êgLîg ï{ dVùR ïSÖK èdKbßK QL†îåë ˝ÖLZá ï{ àÖátì ëô QKdKdÄÖK uäk ñëS¸á

óÖs êáüLÄÖK êîoáäÖK êOÖëÄÖK êÖKeõ às ˝¥sLÄSÖK ï{ Ü®s´K nüLgë ï{ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK èLsKdá Übs

êîäoëÖKë êîÖ]áÖKë êkL`ÖKë êáLtÖK Ü®s´K nüLgë QLáqäá ï{ LçSq]®á àÉáì ïSÖK ï¸äZÖK òLáSâßK fLgô

.êîÖëbÖKë

-121- 96-27299

- ABEêîâëdSÉÖßK - Ü®s´K nüLgë ï{ dáS¸áÖK èôdáÖÖ êäîçáÖKë êîOÖ¸ÖK dëkÖK lds dîîxR àá bN ßë

èdëk d{ëR ß àKbÖOÖK Üqtá ï{ êîâëdSÉÖßKë êsëOoáÖK Ü®s´K nüLgë{ .êîtá¸ÖKë êìdkOÖKë êsëOoáÖKë

QLZSäá àú{ <Kcå óÖK ê{LmßLNë .dîxSá ÜÖLs ï{ uáSZáÖK ï{ LçRLáåL¸áë èôdáÖK èLî] rëäR às êâeKëSá

ï{ LçSÉdL˛á óÖsë èôdáÖK óÖs ïOÖg ÑÉ˛N Lmìô dVùR êî]LN´K ëô êäîçáÖKë ê|îätÖK Ü®s´K nüLgë

büL¸ÖK ãLZRßK àô LáÉ .êZdbÖK ˝|äN èbîÄá àëÉR àô àÉáì êìbîÖÄSÖK èôdáÖK dKëbô eetR ïSÖK [áKdOÖKë .uáSZáÖK

ÑÉ˛N èôdáÖK êìdLZSÖK QLìLsbÖKë QLâ®sßK éî{ dëkR Lá LOÖLw KëZ ÅÖ` êîÉ®çSgßK ë]â uáZô ÜÖLtÖK ï{

.Åüß dîw ÑÉ˛N dLás©K uîáZ àá òL¸äÖKë QLîS|ÖK zbçS¸Rë <ÇÖçS¸áÉ ï¸îüd

- ABF.QLáëÖtáÖK LîZëÖëäÉR óÖK LçÖëkë jd{ë LçS{dtáë LçRKdLçá àî¸]R Åìdo às èôdáÖK àîÉáR ïxOäìë

èòLgK QßL]Ö íbkSÖKë <ïÖëbÖK bîtkÖK óÖs èôdáÖÖ êîOÖ¸ÖK dëkÖK ê]{LÉá óÖs LçRdb¨ eetîg Kcç{

nüLgë ÑZô àá ÜîqäSÖK êîRKc QLîÖ§ òL˛âK óÖK êZL] ÇLäåë .êîáå©K èbìKeSá êsLäk ñbÖ êoÖ¸ÖK ÑLátSgK

ï{ êkL`Në <òL¸äÖK Üqtáë .àî¸äZÖK b]© eî]SÖK óÖs êáüLÄÖK [áKdOÖK êÖKe´ [çäÖK umëë LåeìetRë Ü®s´K

èc`ØK êtìd¸ÖK êîâëdSÉÖßK QLáëÖtáÖK QLÉOi óÖK ÑLt{ ÑÉ˛N ÑëkëÖK óÖs QKdbL¨ à¸Ö <êîáLäÖK àKbÖOÖK

êZL] ÇLäå ÇÖcÖë .êÖìbN QLáëÖtá dbLkáN àåbëeR QLÉOi òL˛âK àçtgë ï{ ˝îÖ ÇÖcÖë <rL¸RßK ï{

êÉdL˛áÖK bkÄN èbìbZÖK QLîZëÖëäÉSÖK UKb]SgLN êÄÖtSáÖK QKdKdÄÖK uäk ï{ èôdáÖK ÇKdiõ óÖK Lmìô

.LådVôë Låëáâ ï{ êÖáLÉ êÉdL˛á

- ABG<Ü®s´K nüLgë ê†OtR êÖö¸áÖ LçSZÖLtá ñbÖ <ñd`©K êÖsL|ÖK dkLätÖKë QLáëÉ]ÖK óÖs àîtSìë

ï¸îüdÖK dLîSÖK àám àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdì dëqäá YLáb´ ê]mKë êÖLt{ êgLîg rLORK uîZ˛R

.[áKdOÖKë QLgLî¸ÖÖ

- @ - òLì ïZîRKdS¥¥¥gßK zb¥¥çÖKL¥¥çkd{ à¥¥¥î¸]Rë èôd¥¥áÖK ê¥¥ÉdL˛á èbL¥¥ìe

n¥¥üLgë ï¥¥{ QKdKdÄÖK uäkë LçüKd§ às dîOtSÖÖ

à¥¥áë èb¥¥¥ìbZÖK ÑL¥¥kRßK QLîZëÖëäÉRë Ü®¥sßK

LçÖ®`

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- ABH:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)fLgô óÖs <èôdáÖK Ñëkë àLámë eìetR bkÄN Lç|îqëRë LçOìdbRë èôdáÖK ÜîÖtR Üsb

=LçRLìëS¸áë Ü®s´K nüLgë QßLZá uîáZ óÖK <èKëL¸áÖK

(M)QßLZáÖK bìb]R bkÄN Ü®s´K nüLgëë èôdáÖLN êÄÖtSáÖK PâKëZÖK uîáZ ï{ X]OÖK Üsb

Lçî{ [ábì ïÉÖ êáüLÄÖK Ü®s´K nüLgë QLgLîg lKdtSgKë <Ñásë ÜLáSåK óÖK YLS]R ïSÖK

=àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdì dëqäá

-122- 96-27299
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(Y)èdKb´K ÇÖc ï{ LáN <Ü®s´K nüLgë ï{ èKëL¸áÖK Üb� óÖsë êÖáLÉÖK èôdáÖK êÉdL˛á eìetR

=X]OÖKë PìdbSÖKë ÜîÖtSÖKë êZádOÖKë

(b)QL†îçÖK uîáZ ï{ èôdáÖKë ÑZdÖK àîîtR ÑLZá ï{ àî¸äZÖK àîN àeKëSÖK ÅîÄ]R óÖõ ït¸ÖK

êÖkSáÖK QL†îçÖK ÇÖc ï{ LáN <bkdÖK QL†îå ëô êîáîqäSÖK ëô êìdKb´K ëô êìdL˛SgßK

=êáLtÖK ëô êîáëÉ]ÖKë êkL`ÖK Ü®s´K nüLgëN

(å)èbtáÖK [áKdOÖK bbs èbLìe óÖs <dîOtSÖK êìd] uá óiLáSì ícÖK dbÄÖLN <QL†îçÖK ãcå uîZ˛R

êZÖLtáë èôdáÖK QLZLîS]K êîOÖR óÖs dç¸ÖK bkÄN <èôdáÖK LåbtR ïSÖK ëô èôdáÖK ÑZô àá

=ÜîÖg ÑÉ˛N LçRLáLáSåK

(ë)êîâëdSÉÖ´K QLÉO˛ÖK ÇÖc ï{ LáN <LçN zKdSsßKë êîüL¸äÖK Ü®s´K nüLgë QLÉOi uîZ˛R

<dqäÖK QLçZë ÑbLORë QLáëÖtáÖK d˛äÖ êÖîgëÉ <èbìbZÖK ÑLkRßK QLîZëÖëäÉR àá Lådîwë

nüLgë uîáZ ï{ êÖáLtÖK êîüL¸äÖK QLsëáZáÖK Üsbë <ïÖëbÖK bîtkÖK óÖs ÇÖc ï{ LáN

=ldxÖK KcçÖ ÑLkRßK Üqâë Ü®s´K

(e)e{Kë]ÖKë ÑüLgëÖK dî{ëRë êîäoëÖK Ü®s´K nüLgë ï{ [áKdOÖÖ ~®`ÖK ÜKb`SgßK uîZ˛R

UKb]SgKë àîîÖk©K àLÉ¸ÖÖ êî{LÄWÖK ÑLÉi©K }ÖS`á às QLáëÖtáÖK d˛â ÑZô àá <ÇÖcÖ

=ïäoëÖK àëâLÄÖK dLoõ ï{ bbkÖK Kcå ï{ êîáîÖtRë êîsLáSZK LìLm�

(\)LáN <ÑátÖKë ïäoëÖK àëâLÄÖK dLoõ ï{ LçÖ êìLá]ÖK d{ëR ïÖLSÖLNë Ü®s´K nüLgë êìd] àLám

LìLmÄÖK ï{ ïNLZì´K ÇKdSißK óÖs Ü®s´K nüLgë uîZ˛R óÖs <dîOtSÖK êìd] uá óiLáSì

.êîsLáSZßKë êîüLáâ´K

- ACI:êîÖëbÖKë êîäoëÖK Ü®s´K nüLgë QLÉOi PâLZ àá

nüLgë dìëkR uZ˛R <êîsëo QLîÖ§ Lçî{ LáN <dîOtSÖK êìd] uá ó˛áSR êîáîqäR QLîÖ§ òL˛âõ

èôdáÖK êÉdL˛á èbLìe uZ˛R LáÉ <LsëäSá LâeKëSá KdìëkR èôdáÖÖ êîÖëbÖK ÑLkRßK QLÉOië Ü®s´K

.QKdKdÄÖK uäkë YLSâßK ï{ ÑZdÖKë

- AC@:èôdáÖLN lëçäÖÖ êîäoëÖK èeçZ©K ëô <òLmS�ßK P¸] <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)êçZëá QLáëÖtá YLSâK êîxN <èôdáÖK ÑZô àá êîOìdbRë êî|îÄWR [áKdN umë óÖs uîZ˛SÖK

QLîZëÖëäÉSÖK ÑLátSgKë <êîOìdZSÖK bëçZÖK ÑìëáR ÇÖc ï{ LáN <Ü®s´K nüLgë óÖõ

-123- 96-27299

<(êîsLäkÖK dLá�©K) ÑRKë¸ÖKë òLm|ÖKë ïÖØK ÜÉ]SÖK ÜÖsë ÑLkRßK QßLZá ï{ <èbìbZÖK

=êkL` Üô êáLs TâLÉ òKëg

(M)eìetSÖ êÖîgëÉ <èbìbZÖK QLîZëÖëäÉSÖK ÇÖc ï{ LáN <ÑLkRßK Üqâ ÜKb`SgK óÖs uîZ˛SÖK

=êîoKdÄáìbÖK QLîÖátÖK ï{ èôdáÖK êÉdL˛á

(Y)=Ü®s´K nüLgë ÑLZá ï{ QKdîO`ÖK òLágöN ÑîÖb bKbsõ Ñîç¸R

(b)QLîÖ§ ëô êîäçá ÇëÖg bsKë� QLâëbáë êîçîZëR ûbLOá umë ï{ èôdáÖK êÉdL˛á uîZ˛R

LâeKëSá KdìëkR èôdáÖK dìëkR óÖs Ü®s´K nüLgë uîZ˛SÖ <ÜîqäSÖK êîRKc ñd`ô êOgLäá

.êîoáâ PÖKë� ÜKb`SgK àëb

- ACA:Ü®s´K nüLgëÖ êîäçáÖK QLoNKdÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK PâLZ àá

(ô)Lçtá dëL˛SÖKë Ü®s´K nüLgë bkd LçäÉáì Ü®s´K nüLgë êO�KdáÖ QLsLáZ òL˛âõ uîZ˛R

=Üü®á ÑÉ˛N LçRLáLáSåKë èôdáÖK QLZLîS]K eKdNK àLámÖ

(M)ÑÉ˛N Ü®s´K nüLgëë ÑLkRßK lKdw© QLáëÖtáÖK LîZëÖëäÉR ÜKb`SgK óÖs èôdáÖK PìdbR

=ïÖëbÖK bîtkÖK óÖs ÇÖc ï{ LáN dOÉô

(Y)êîäçáÖK QLáqäáÖKë êîüL¸äÖK QLáqäáÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK àîN Láî{ QLÉOi òL˛âõ

èôdáÖÖ èbb]áÖK QLZLîS]ßK óÖs zdtSÖK êîxN <LçÖ êîá®sõ [áKdN umëë Ü®s´K nüLgëÖ

óÖs ÇÖc ï{ LáN <ÑLkRßK ï{ èôdáÖÖ èbìKeSáÖK êÉdL˛áÖK dî¸îRë <Ü®s´K nüLgë ï{

Ñ`Kb MëäZÖKë ÑLá˛ÖK àîN dKë]ÖKë MëäZÖK àKbÖN àîN Láî{ dKë]ÖÖ Lásb <ïÖëbÖK bîtkÖK

èKëL¸áÖKë èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] uîZ˛R Lçäá dëáô êÖáZ ÅîÄ]SÖ LçäîN Láî{ë QLáqäáÖK ãcå

=ÑZdÖKë èôdáÖK àîN

(b)ÑLZá ï{ PìdbSÖK QL¸gùáë êîáîÖtSÖK QL¸gùáÖKë <Ü®s´K nüLgë êsLäk uîZ˛R

êìbîÖÄSÖK <êáü®áÖK QLxÖÖLN <Ü®s´K nüLgë àá ßLÉiô Ub]S¸R àô óÖs <Ü®s´K nüLgë

LçÖîO� àáë <êî�dtÖK QLsëáZáÖLN êkL`ÖK Ü®s´K nüLgë ÑLÉiô àá Lådîwë êîÖk©Kë

ÑLÉiô ÜKb`SgKë LçRL{LÄV ˝ÉtR ïSÖK <ïâLw©Kë dt˛ÖKë ï]d¸áÖK ÑîWáSÖKë jkÄÖK êìKëd

.êîsLáSZßK LìLmÄÖKë êîáäSÖK LìLm� às QLáëÖtáÖK d˛äÖ ãcå ÑLkRßK

-124- 96-27299
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(Y)èdKb´K ÇÖc ï{ LáN <Ü®s´K nüLgë ï{ èKëL¸áÖK Üb� óÖsë êÖáLÉÖK èôdáÖK êÉdL˛á eìetR

=X]OÖKë PìdbSÖKë ÜîÖtSÖKë êZádOÖKë

(b)QL†îçÖK uîáZ ï{ èôdáÖKë ÑZdÖK àîîtR ÑLZá ï{ àî¸äZÖK àîN àeKëSÖK ÅîÄ]R óÖõ ït¸ÖK

êÖkSáÖK QL†îçÖK ÇÖc ï{ LáN <bkdÖK QL†îå ëô êîáîqäSÖK ëô êìdKb´K ëô êìdL˛SgßK

=êáLtÖK ëô êîáëÉ]ÖKë êkL`ÖK Ü®s´K nüLgëN

(å)èbtáÖK [áKdOÖK bbs èbLìe óÖs <dîOtSÖK êìd] uá óiLáSì ícÖK dbÄÖLN <QL†îçÖK ãcå uîZ˛R

êZÖLtáë èôdáÖK QLZLîS]K êîOÖR óÖs dç¸ÖK bkÄN <èôdáÖK LåbtR ïSÖK ëô èôdáÖK ÑZô àá

=ÜîÖg ÑÉ˛N LçRLáLáSåK

(ë)êîâëdSÉÖ´K QLÉO˛ÖK ÇÖc ï{ LáN <LçN zKdSsßKë êîüL¸äÖK Ü®s´K nüLgë QLÉOi uîZ˛R

<dqäÖK QLçZë ÑbLORë QLáëÖtáÖK d˛äÖ êÖîgëÉ <èbìbZÖK ÑLkRßK QLîZëÖëäÉR àá Lådîwë

nüLgë uîáZ ï{ êÖáLtÖK êîüL¸äÖK QLsëáZáÖK Üsbë <ïÖëbÖK bîtkÖK óÖs ÇÖc ï{ LáN

=ldxÖK KcçÖ ÑLkRßK Üqâë Ü®s´K

(e)e{Kë]ÖKë ÑüLgëÖK dî{ëRë êîäoëÖK Ü®s´K nüLgë ï{ [áKdOÖÖ ~®`ÖK ÜKb`SgßK uîZ˛R

UKb]SgKë àîîÖk©K àLÉ¸ÖÖ êî{LÄWÖK ÑLÉi©K }ÖS`á às QLáëÖtáÖK d˛â ÑZô àá <ÇÖcÖ

=ïäoëÖK àëâLÄÖK dLoõ ï{ bbkÖK Kcå ï{ êîáîÖtRë êîsLáSZK LìLm�

(\)LáN <ÑátÖKë ïäoëÖK àëâLÄÖK dLoõ ï{ LçÖ êìLá]ÖK d{ëR ïÖLSÖLNë Ü®s´K nüLgë êìd] àLám

LìLmÄÖK ï{ ïNLZì´K ÇKdSißK óÖs Ü®s´K nüLgë uîZ˛R óÖs <dîOtSÖK êìd] uá óiLáSì

.êîsLáSZßKë êîüLáâ´K

- ACI:êîÖëbÖKë êîäoëÖK Ü®s´K nüLgë QLÉOi PâLZ àá

nüLgë dìëkR uZ˛R <êîsëo QLîÖ§ Lçî{ LáN <dîOtSÖK êìd] uá ó˛áSR êîáîqäR QLîÖ§ òL˛âõ

èôdáÖK êÉdL˛á èbLìe uZ˛R LáÉ <LsëäSá LâeKëSá KdìëkR èôdáÖÖ êîÖëbÖK ÑLkRßK QLÉOië Ü®s´K

.QKdKdÄÖK uäkë YLSâßK ï{ ÑZdÖKë

- AC@:èôdáÖLN lëçäÖÖ êîäoëÖK èeçZ©K ëô <òLmS�ßK P¸] <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)êçZëá QLáëÖtá YLSâK êîxN <èôdáÖK ÑZô àá êîOìdbRë êî|îÄWR [áKdN umë óÖs uîZ˛SÖK

QLîZëÖëäÉSÖK ÑLátSgKë <êîOìdZSÖK bëçZÖK ÑìëáR ÇÖc ï{ LáN <Ü®s´K nüLgë óÖõ

-123- 96-27299

<(êîsLäkÖK dLá�©K) ÑRKë¸ÖKë òLm|ÖKë ïÖØK ÜÉ]SÖK ÜÖsë ÑLkRßK QßLZá ï{ <èbìbZÖK

=êkL` Üô êáLs TâLÉ òKëg

(M)eìetSÖ êÖîgëÉ <èbìbZÖK QLîZëÖëäÉSÖK ÇÖc ï{ LáN <ÑLkRßK Üqâ ÜKb`SgK óÖs uîZ˛SÖK

=êîoKdÄáìbÖK QLîÖátÖK ï{ èôdáÖK êÉdL˛á

(Y)=Ü®s´K nüLgë ÑLZá ï{ QKdîO`ÖK òLágöN ÑîÖb bKbsõ Ñîç¸R

(b)QLîÖ§ ëô êîäçá ÇëÖg bsKë� QLâëbáë êîçîZëR ûbLOá umë ï{ èôdáÖK êÉdL˛á uîZ˛R

LâeKëSá KdìëkR èôdáÖK dìëkR óÖs Ü®s´K nüLgë uîZ˛SÖ <ÜîqäSÖK êîRKc ñd`ô êOgLäá

.êîoáâ PÖKë� ÜKb`SgK àëb

- ACA:Ü®s´K nüLgëÖ êîäçáÖK QLoNKdÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK PâLZ àá

(ô)Lçtá dëL˛SÖKë Ü®s´K nüLgë bkd LçäÉáì Ü®s´K nüLgë êO�KdáÖ QLsLáZ òL˛âõ uîZ˛R

=Üü®á ÑÉ˛N LçRLáLáSåKë èôdáÖK QLZLîS]K eKdNK àLámÖ

(M)ÑÉ˛N Ü®s´K nüLgëë ÑLkRßK lKdw© QLáëÖtáÖK LîZëÖëäÉR ÜKb`SgK óÖs èôdáÖK PìdbR

=ïÖëbÖK bîtkÖK óÖs ÇÖc ï{ LáN dOÉô

(Y)êîäçáÖK QLáqäáÖKë êîüL¸äÖK QLáqäáÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK àîN Láî{ QLÉOi òL˛âõ

èôdáÖÖ èbb]áÖK QLZLîS]ßK óÖs zdtSÖK êîxN <LçÖ êîá®sõ [áKdN umëë Ü®s´K nüLgëÖ

óÖs ÇÖc ï{ LáN <ÑLkRßK ï{ èôdáÖÖ èbìKeSáÖK êÉdL˛áÖK dî¸îRë <Ü®s´K nüLgë ï{

Ñ`Kb MëäZÖKë ÑLá˛ÖK àîN dKë]ÖKë MëäZÖK àKbÖN àîN Láî{ dKë]ÖÖ Lásb <ïÖëbÖK bîtkÖK

èKëL¸áÖKë èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] uîZ˛R Lçäá dëáô êÖáZ ÅîÄ]SÖ LçäîN Láî{ë QLáqäáÖK ãcå

=ÑZdÖKë èôdáÖK àîN

(b)ÑLZá ï{ PìdbSÖK QL¸gùáë êîáîÖtSÖK QL¸gùáÖKë <Ü®s´K nüLgë êsLäk uîZ˛R

êìbîÖÄSÖK <êáü®áÖK QLxÖÖLN <Ü®s´K nüLgë àá ßLÉiô Ub]S¸R àô óÖs <Ü®s´K nüLgë

LçÖîO� àáë <êî�dtÖK QLsëáZáÖLN êkL`ÖK Ü®s´K nüLgë ÑLÉiô àá Lådîwë êîÖk©Kë

ÑLÉiô ÜKb`SgKë LçRL{LÄV ˝ÉtR ïSÖK <ïâLw©Kë dt˛ÖKë ï]d¸áÖK ÑîWáSÖKë jkÄÖK êìKëd

.êîsLáSZßK LìLmÄÖKë êîáäSÖK LìLm� às QLáëÖtáÖK d˛äÖ ãcå ÑLkRßK

-124- 96-27299
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- A - òLì ïZîRKdSgßK zbçÖKï{ èôdáÖÖ êîoáâ dîwë ê¥¥âeKëSá èdëk ÜìbÄR uîZ˛R

Ü®s´K nüLgë

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- ACB:dîOtSÖK êìd] uá óiLáSì ícÖK dbÄÖLN <êîÖëbÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)ÜìbÄR uîZ˛R zbçS¸R ÑLkRßKë }îÄWSÖKë Ü®s¨Ö êîZîRKdSgK cî|äRë Uë]OÖK uîZ˛R

=LáçÖ èbbtSáÖK dKëb©Kë èLS|ÖKë èôdáÖÖ êâeKëSá èdëk

(M)YLçäáN ïsëÖK èbLìeÖ èbb]á [áKdN umë óÖs à®s´K QßLÉëë Ü®s´K nüLgë uîZ˛R

=ÑátÖK

(Y)Üçî{ àáN <Ü®s´K ÑÄ] ï{ àîîäçáÖÖ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdì ícÖK PìdbSÖK uîZ˛R

ÜëÄR ßë êsëäSáë êâeKëSá dëk ÜKb`SgKë bLZìõ uîZ˛SÖ <Ü®s´K nüLgë ëdìbáë Ç®á

=Ü®s´K nüLgë ï{ èôdáÖÖ êîoáäÖK PÖKëÄÖK óÖs

(b)êÖeäá óâbô ~ëÖ`á Lçâô óÖs èôdáÖK dìëkR às rLäSáßK óÖs Ü®s´K nüLgë uîZ˛R

ïgLgô dkäsë ê©®` êâL¸âúÉ LådLçqK àá ßbN ˝äZÖK ~ëg ï{ êtÖgë èbLáÉ LçÖ®xSgKë

=Lçäá èbî|S¸áë êîáäSÖK êîÖás ï{ êáåL¸áë

(å)Ü®s´K nüLgë LçmdtR ïSÖK ï¸äZÖK eî]SÖK óÖs êáüLÄÖK êîoáäÖK PÖKëÄÖK àô Üëç|á [ìëdR

=èd|äáë LçtNLo ï{ êäîçáë <˝äZÖK rëâ fLgô óÖs eîîáSÖLN Ü¸SR

(ë)d˛â bm Üü®á uìd˛R àg ÇÖc ï{ LáN <dîNKbSÖK ãcå ÑWá òLgdõ ëô êÖLt{ dîNKbR cL`RK

.ÑL|o©Kë èôdáÖK bm }ätÖK óÖs Ü®s´K nüLgë ï{ eîÉdSÖK bmë êî]LN´K bKëáÖK

- ACC:à®sßK QLáqäáë Ü®s´K nüLgë PâLZ àá

(ô)<ïRKcÖK ÜîqäSÖK ÑLÉiô àá Lådîwë àîîäçáÖÖ ÇëÖg bsKë© QLâëbáë êîçîZëR ûbLOá umë

=êîoáäÖK PÖKëÄÖK óÖs ÜëÄR ß èôdáÖÖ dëk ÜìbÄR uîZ˛SÖ <dîOtSÖK êìd] uá óiLáSR

(M)ÑëLäSR <dîOtSÖK êìd] uá êîiLáSá <àîîäçáÖÖ ÇëÖg bsKë© QLâëbáë êîçîZëR ûbLOá umë

ï{ LáN <Ü®s´K nüLgë ï{ èôdáÖLN êÖkSáÖK êî]LN´K ëô êäîçáÖK ëô }ätÖLN êá¸SáÖK bKëáÖK

=QLâ®s´K ÇÖc

-125- 96-27299

(Y)àîÉÖçS¸áÖKë QLtáSZáÖK ÜçR ïSÖK ÑüL¸áÖK ÑÉ ï{ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdì dëqäá umë

=ïâbáÖK uáSZáÖKë

(b).Ü®s´K nüLgë QLìëS¸á ê{LÉ óÖs dKdÄÖK uäk êîÖás ï{ èôdáÖK êÉdL˛á èbLìe

- ACD<òLmS�ßK P¸] <àëLtSÖLN <jL`ÖK rLoÄÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë Ü®s´K nüLgë PâLZ àá

:èôdáÖLN lëçäÖÖ êîäoëÖK èeçZ©K uá

(ô)óÖs eÉdR Ü®s´K nüLgëÖ Q®á] Åìdo às êìdg©K QLîÖëù¸áÖÖ }käáÖK ÜgLÄSÖK uîZ˛R

èdg©K Ñ`Kb êîoáäÖK PÖKëÄÖK óÖs ÜëÄR ß ïSÖK àî¸äZÖK dKëbôë àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖK

bm }ätÖK ÑLÉiô uîáZë ÑL|o©Kë êZëeÖK òKcìõ óÖs òLmÄÖK zbçS¸R QLáëÖtá d˛äRë

=ídg©K }ätÖK Lçî{ LáN èôdáÖK

(M)QKbüKd <dëáô êÖáZ ï{ <àådëkR êîüL¸äÖK QKbLîÄÖK às êîá®sõ bKëá uìeëR ëô/ë YLSâõ

ï{ àçNdLZR àámSR ïSÖK ê|ÖS`áÖK èLî]ÖK MdLZR àá dîWÉN êìbLîÄÖK àådKëbô àîäxì

<uìdL˛áÖÖ QLá4qäáë QKdìbáë QLîäçáë <QLçáöÉ êìdg©K àçRLîÖëù¸áë ÑátÖK àîN Åî{ëSÖK

=jL` éZëN QLNL˛ÖK LçN ícS]R YcLáäÉ àçábÄRë <MdLZSÖK ãcå óÖs dLkS�ßK àëb

(Y)QLáëÖtáÖK d˛äÖ <êkL`ÖKë êáLtÖK êî|îÄWSÖK [áKdOÖK àá bî|S¸R <ê|WÉá Q®á] ài uîZ˛R

=LçN ïsëÖK èbLìeë <èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] às

(b)ÑüLgë ÑÉ ÜKb`SgKë <òLmS�ßK P¸] <êÖìbN èbìbZ Ü®sõ nüLgë ÑìëáRë òL˛âõ Üsb

=àçRLáLáSåK àsë àçäsë òL¸äÖK àîN QLáëÖtáÖK d˛äÖ ÑLkRßK

(å)ÅÖtSì Láî{ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdì ícÖK ÑîÖ]SÖK ÅîOoSÖ òKdO`ÖK PìdbRë [çâ umë

.Ü®s´K nüLgë [áKdON

ê†îOÖKë èôdáÖK - zLÉ

- ACE.êtîOoÖK uá ÜLüë ï{ êZSäáë êî]k èLî] ï{ Å]ÖK ÜçÖë .êáKbS¸áÖK êîáäSÖK ÜLáSåK dë]á Üå d˛OÖK

êáKbS¸á [çâë Lî†îN êáîÖgë êáKbS¸á YLSâßKë Ç®çSg®Ö nLáâô bLZìK ï{ éN uÖomR ïgLgô dëb èôdáÖÖë

êîáäSÖKë ê†îOÖLN ïätáÖK èb]SáÖK Üá©K dáRùá éN d�ô Lá ë]â óÖs <êîtîOoÖK bdKëáÖK èdKbß Lî†îN êáîÖgë

bìKeR dî`©K bÄtÖK Ñ®` Ub] b�ë .A@ àdÄÖK ÑLásô ÑëbZ ï{ bdë Láë êîáäSÖKë àLÉ¸ÖÖ ïÖëbÖK dáRùáÖKë

êá�L|SáÖK zëdqÖK ãcåë .êVëÖáÖK bKëáÖK dLo`öNë êîtîOoÖK ÜqäÖK dëåbRë bdKëáÖK MëmäN ïsëÖK ï{ pë]Öá

<êZSäáÖK êo˛â©K ÇdR óÖs <òL¸äÖK Lkëk`ë <êîÖ]áÖK QLtáSZáÖK Ñá]Rë <ê˛çÖK êîZëÖëÉìßK ÜqäÖK dábR
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- A - òLì ïZîRKdSgßK zbçÖKï{ èôdáÖÖ êîoáâ dîwë ê¥¥âeKëSá èdëk ÜìbÄR uîZ˛R

Ü®s´K nüLgë

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- ACB:dîOtSÖK êìd] uá óiLáSì ícÖK dbÄÖLN <êîÖëbÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)ÜìbÄR uîZ˛R zbçS¸R ÑLkRßKë }îÄWSÖKë Ü®s¨Ö êîZîRKdSgK cî|äRë Uë]OÖK uîZ˛R

=LáçÖ èbbtSáÖK dKëb©Kë èLS|ÖKë èôdáÖÖ êâeKëSá èdëk

(M)YLçäáN ïsëÖK èbLìeÖ èbb]á [áKdN umë óÖs à®s´K QßLÉëë Ü®s´K nüLgë uîZ˛R

=ÑátÖK

(Y)Üçî{ àáN <Ü®s´K ÑÄ] ï{ àîîäçáÖÖ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdì ícÖK PìdbSÖK uîZ˛R

ÜëÄR ßë êsëäSáë êâeKëSá dëk ÜKb`SgKë bLZìõ uîZ˛SÖ <Ü®s´K nüLgë ëdìbáë Ç®á

=Ü®s´K nüLgë ï{ èôdáÖÖ êîoáäÖK PÖKëÄÖK óÖs

(b)êÖeäá óâbô ~ëÖ`á Lçâô óÖs èôdáÖK dìëkR às rLäSáßK óÖs Ü®s´K nüLgë uîZ˛R

ïgLgô dkäsë ê©®` êâL¸âúÉ LådLçqK àá ßbN ˝äZÖK ~ëg ï{ êtÖgë èbLáÉ LçÖ®xSgKë

=Lçäá èbî|S¸áë êîáäSÖK êîÖás ï{ êáåL¸áë

(å)Ü®s´K nüLgë LçmdtR ïSÖK ï¸äZÖK eî]SÖK óÖs êáüLÄÖK êîoáäÖK PÖKëÄÖK àô Üëç|á [ìëdR

=èd|äáë LçtNLo ï{ êäîçáë <˝äZÖK rëâ fLgô óÖs eîîáSÖLN Ü¸SR

(ë)d˛â bm Üü®á uìd˛R àg ÇÖc ï{ LáN <dîNKbSÖK ãcå ÑWá òLgdõ ëô êÖLt{ dîNKbR cL`RK

.ÑL|o©Kë èôdáÖK bm }ätÖK óÖs Ü®s´K nüLgë ï{ eîÉdSÖK bmë êî]LN´K bKëáÖK

- ACC:à®sßK QLáqäáë Ü®s´K nüLgë PâLZ àá

(ô)<ïRKcÖK ÜîqäSÖK ÑLÉiô àá Lådîwë àîîäçáÖÖ ÇëÖg bsKë© QLâëbáë êîçîZëR ûbLOá umë

=êîoáäÖK PÖKëÄÖK óÖs ÜëÄR ß èôdáÖÖ dëk ÜìbÄR uîZ˛SÖ <dîOtSÖK êìd] uá óiLáSR

(M)ÑëLäSR <dîOtSÖK êìd] uá êîiLáSá <àîîäçáÖÖ ÇëÖg bsKë© QLâëbáë êîçîZëR ûbLOá umë

ï{ LáN <Ü®s´K nüLgë ï{ èôdáÖLN êÖkSáÖK êî]LN´K ëô êäîçáÖK ëô }ätÖLN êá¸SáÖK bKëáÖK

=QLâ®s´K ÇÖc
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(Y)àîÉÖçS¸áÖKë QLtáSZáÖK ÜçR ïSÖK ÑüL¸áÖK ÑÉ ï{ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdì dëqäá umë

=ïâbáÖK uáSZáÖKë

(b).Ü®s´K nüLgë QLìëS¸á ê{LÉ óÖs dKdÄÖK uäk êîÖás ï{ èôdáÖK êÉdL˛á èbLìe

- ACD<òLmS�ßK P¸] <àëLtSÖLN <jL`ÖK rLoÄÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë Ü®s´K nüLgë PâLZ àá

:èôdáÖLN lëçäÖÖ êîäoëÖK èeçZ©K uá

(ô)óÖs eÉdR Ü®s´K nüLgëÖ Q®á] Åìdo às êìdg©K QLîÖëù¸áÖÖ }käáÖK ÜgLÄSÖK uîZ˛R

èdg©K Ñ`Kb êîoáäÖK PÖKëÄÖK óÖs ÜëÄR ß ïSÖK àî¸äZÖK dKëbôë àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖK

bm }ätÖK ÑLÉiô uîáZë ÑL|o©Kë êZëeÖK òKcìõ óÖs òLmÄÖK zbçS¸R QLáëÖtá d˛äRë

=ídg©K }ätÖK Lçî{ LáN èôdáÖK

(M)QKbüKd <dëáô êÖáZ ï{ <àådëkR êîüL¸äÖK QKbLîÄÖK às êîá®sõ bKëá uìeëR ëô/ë YLSâõ

ï{ àçNdLZR àámSR ïSÖK ê|ÖS`áÖK èLî]ÖK MdLZR àá dîWÉN êìbLîÄÖK àådKëbô àîäxì

<uìdL˛áÖÖ QLá4qäáë QKdìbáë QLîäçáë <QLçáöÉ êìdg©K àçRLîÖëù¸áë ÑátÖK àîN Åî{ëSÖK

=jL` éZëN QLNL˛ÖK LçN ícS]R YcLáäÉ àçábÄRë <MdLZSÖK ãcå óÖs dLkS�ßK àëb

(Y)QLáëÖtáÖK d˛äÖ <êkL`ÖKë êáLtÖK êî|îÄWSÖK [áKdOÖK àá bî|S¸R <ê|WÉá Q®á] ài uîZ˛R

=LçN ïsëÖK èbLìeë <èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] às

(b)ÑüLgë ÑÉ ÜKb`SgKë <òLmS�ßK P¸] <êÖìbN èbìbZ Ü®sõ nüLgë ÑìëáRë òL˛âõ Üsb

=àçRLáLáSåK àsë àçäsë òL¸äÖK àîN QLáëÖtáÖK d˛äÖ ÑLkRßK

(å)ÅÖtSì Láî{ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdì ícÖK ÑîÖ]SÖK ÅîOoSÖ òKdO`ÖK PìdbRë [çâ umë

.Ü®s´K nüLgë [áKdON

ê†îOÖKë èôdáÖK - zLÉ

- ACE.êtîOoÖK uá ÜLüë ï{ êZSäáë êî]k èLî] ï{ Å]ÖK ÜçÖë .êáKbS¸áÖK êîáäSÖK ÜLáSåK dë]á Üå d˛OÖK

êáKbS¸á [çâë Lî†îN êáîÖgë êáKbS¸á YLSâßKë Ç®çSg®Ö nLáâô bLZìK ï{ éN uÖomR ïgLgô dëb èôdáÖÖë

êîáäSÖKë ê†îOÖLN ïätáÖK èb]SáÖK Üá©K dáRùá éN d�ô Lá ë]â óÖs <êîtîOoÖK bdKëáÖK èdKbß Lî†îN êáîÖgë

bìKeR dî`©K bÄtÖK Ñ®` Ub] b�ë .A@ àdÄÖK ÑLásô ÑëbZ ï{ bdë Láë êîáäSÖKë àLÉ¸ÖÖ ïÖëbÖK dáRùáÖKë

êá�L|SáÖK zëdqÖK ãcåë .êVëÖáÖK bKëáÖK dLo`öNë êîtîOoÖK ÜqäÖK dëåbRë bdKëáÖK MëmäN ïsëÖK ï{ pë]Öá

<êZSäáÖK êo˛â©K ÇdR óÖs <òL¸äÖK Lkëk`ë <êîÖ]áÖK QLtáSZáÖK Ñá]Rë <ê˛çÖK êîZëÖëÉìßK ÜqäÖK dábR
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àô àî] ï|{ .LÄîVë LoLORdK ï†îOÖK dëåbSÖLN dÄ|ÖK nORdìë .êî]kÖKë êâëáöáÖK ê†îOÖÖ KbìKeSá KbìbçR ÑWáRë

náâ ëå êîáÖLtÖK ê†îOÖK dëåbR dKdáSgK ï{ ï¸îüdÖK PO¸ÖK àú{ <ï†îOÖK bLçZßK rKëâô ltN éäs [Säì dÄ|ÖK

<bìbi ÅÖ� dLWá êÖö¸á ïåë <êîsLäkÖK àKbÖOÖK ï{ Láîg ßë <êáKbSg®Ö ÑNLÄÖK dîw YLSâ´Kë Ç®çSgßK

bìbçR ï{ ïáÖLtÖK dKdS]ßK êZîSâ d]OÖK Më¸äá rL|RdK PO¸Sìë .Qß®S`ßKë dÄ|ÖK èb] èbLìe óÖõ íbùRë

bKëáÖK ÜKb`SgK àô LáÉ .êîÖ]L¸ÖK ÅoLäáÖKë êìdeZÖK àKbÖOÖK ï{ ˇîtR ïSÖK Mët˛ÖÖ diLOáë dîo`

bKëáÖKë àëNdÉëdëÖ{ëdëÖÉÖK QLOÉdá óÖs êìëS]áÖK QLZSäáÖK LçÖîO� àáë <àëeë©K êÄOoÖ èb|äS¸áÖK

Kddm Å]Öì (êìëwdÖK bKëáÖKë (ÇîSg®OÖK) êîäüKbÖÖK bKëáÖK Lçäá uäkR ïSÖK) ÑîWîáÖK àîáëdSNë êîäîZëÖLçÖK

<ld©K ^og óÖõ cL|äÖLN èdLmÖK êîZ¸|äOÖK ~ë{ êti©K àá êod|á QßbtáÖ é]Lá¸N íëZÖK z®xÖLN Kbìbi

Å]Öì ícÖK ddmÖKë <bÖZÖK àLodg àá êt|RdáÖK QßbtáÖK ÑWá fLäÖK ê]kN ddmÖK èbìbi KdLV§ L|Ö`á

dKdm´K ÇÖc ï{ LáN <ê†îOÖLN èdLm dLV§ ~L]Öõ ï{ Lmìô PO¸Sì ëåë êsLäáÖK èeçZô zLtmõë àëîtÖLN

.QLoî]áÖK ï{ èbëZëáÖK òLî]©Kë ÑîkL]áÖLN

- ACFóÖs òLmÄÖK ï{ êÖWáSáÖK êîgLg©K êáçáÖK ï{ àëLtSÖK Mët˛ÖK uîáZë ÑëbÖK uîáZ óÖs àîtSìë

êîOÖRë ê˛îtáÖK QLìëS¸á ï{ QëL|SÖK éZëô àá b]ÖK zbçN <êáKbS¸áÖK êîáäSÖÖ éäá bN ß nd˛É dÄ|ÖK

UdKëÉÖKë êîüKëSgßK dîkLs©Kë dîkLs™Ö Lmìô àÉáìë .Ñm{ô ë]â óÖs ÜÖLtÖK àLÉg êîOÖwô QLZLîS]K

Md]ÖLN êâdSÄáÖK ñd`©K dLVØKë bìd˛SÖK QLîÖásë }ätÖKë bdKëáÖK dîábR às ®m{ <ñd`©K êîtîOoÖK

dëåbSÖK ï{ Üç¸R àô <ïOäZ©K Ñ®S]ßKë LçSNdZRë êìëëäÖK ê]Ög©K ÑLátSgKë Lådîwë ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖKë

èdbáÖK êo˛â©K ÇdR óÖs <òL¸äÖK Láîg ßë <êîÖ]áÖK QLtáSZáÖK êîtîOoÖK bdKëáÖK dëåbR Ñá]ìë .ï†îOÖK

<òKë¸ÖK óÖs êî|ìdÖKë êìdm]ÖK ÅoLäáÖK ï{ <ê†îOÖK dëåbS{ .dZô àëb ÑátÖK àá KdîWÉ bìeì LáäîN <Ñ`bÖÖ

ê|kN dLás©K uîáZ àá òL¸äÖKë QLäOÖKë <êáLs àLÉ¸ÖÖ èLî]ÖK êîsëâë êá®¸ÖKë ê]kÖK óÖs êîOÖg dLV§ éÖ

êÖáLtÖK èôdáÖKë êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ ˇîtR ïSÖK èôdáÖK dëbN jL` éZëN zKdSsßKë ÜLáSåßK ïxOäìë .êkL`

ld©Kë PìdbSÖK óÖs Ñëk]ÖK jd{ LáåbsL¸R àô àÉáì Xî] <êkL`ÖK LáçSÖL]ë ïsKdeÖK rLoÄÖK ï{

êîáäSÖK ï{ LáçSÉdL˛á èbLìe óÖs êîâëLtSÖK ÑÉLîçÖKë êîüLáâ´K [áKdOÖKë àLáSüßKë êîZLSâ´Kë êîtîOoÖK bdKëáÖKë

LáÖ èôdáÖK ê]k óÖs PgLäSá dîw dVô ÑátÖK àLÉá ï{ë TîOÖK ï{ êî†îOÖK doL`áÖÖ àëÉì b�ë .êáKbS¸áÖK

ê]k óÖs doL`áÖK ãcå bS˛Rë .êîüLîáîÉÖK bKëáÖK óS˛Ö êáL¸ÖK dLV∞Ö êO¸äÖLN ê|ÖS`á QLîgL¸] àá èôdáÖÖ

dîOÉ ÑÉ˛N Lçî{ eÉdSR ïSÖK Ñ`bÖK êm|`äáÖK ÅoLäáÖK ï{ KcÉë <êìdm]ÖK ÅoLäáÖK ï{ êkL` ê|kN èôdáÖK

.UëÖSÖÖ êOO¸áÖK êîsLäkÖK Å{KdáÖK

- ACG.ïÖ]áÖK LçtáSZáë LçRdg© ~edÖK <LçÖ LçÖ®xSgKë êîtîOoÖK bdKëáÖÖ LçRdKbõ Ñ®` àá <èôdáÖK d{ëRë

êîáäSÖK eìetR ï{ ÜLå dëbN <êîNdá LçS|kNë LçRdg© êîsKdë êZSäáë êÉÖçS¸á LçS|kN <èôdáÖK uÖomRë

QLáëÉ]ÖK TNdsô b�ë .LçSáKbSgKë êÖOÄáÖKë êäåKdÖK ÑLîZ©K èLî] êîsëâ óÖs Lçkd] Ñ®` àá êáKbS¸áÖK

Ñ`Kb àî¸äZÖK àîN êÖKbtÖKë èKëL¸áÖK uá êî†îOÖK êáKbSgßK [ábì bìbZ ïüLáâõ Ycëáâ bLZìúN LçáKeSÖK às

.(@H)A@ àdÄÖK ÑLásô ÑëbZ àá AC Ñk|ÖK ï{ éîÖs jëkäáÖK ë]äÖK óÖs LçäîN Láî{ë ÑLîZ©K
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- ACHÑLZá ï{ dKdÄÖK uäkë QLgLî¸ÖK vëk QLìëS¸á uîáZ óÖs èdîOÉ êZdbN êOüLw èôdáÖK ÑKeR ßë

êáîÖ¸ÖK èdKb´K óÖK èësbÖK ï{ LçRKdLçáë èôdáÖK QKdO` ÑKeR ßë <Lç]®kõë LçSìLá]ë Lçq|]ë ê†îOÖK èdKbõ

uäkë êáLtÖK QLgLî¸ÖK umë QL†îå ï{ ˇîáçSÖÖ T�ëÖK Üqtá ï{ ldtSR Låbkdë êîtîOoÖK bdKëáÖÖ

PìdbR ÜSì Lá KdbLâë .ê†îOÖLN êÖkÖK QKc QßLÉëÖKë êîáîÖtSÖK QL¸gùáÖK ï{ èdKb´K bîtk óÖs KcÉë <dKdÄÖK

à]Okì Xî]N <QLgLî¸ÖK umë QLî]®k àçÖ d{KëSR êîtîOoÖK bdKëáÖÖ QLîä{ QKdìbáÉ ÑátÖK óÖs òL¸äÖK

êìd]OÖK ê†îOÖK ÑLZá ï{ QLáÖLsë êZKd] QKdîO`ë QLîsKde QLîä{ë ïmKd©K Ñ®xSgK nîo`SN QLáüL�

èdìbáÉ ÑátÖK óÖs èôdáÖK Lçî{ MdbR ïSÖK QßL]ÖK ï{ óS]ë .ê†îOÖK àëâL� ï{ QLkk`Sá QLî�ëÄ]ë

umë QLî]®k LçÖ Ñë`áÖK êîágdÖK QL¸gùáÖK ï{ L|îtm LçÖîWáR àëÉì Lá LOÖLw <êîtîOoÖK bdKëáÖÖ êîä{

Üb� óÖs èôdáÖK ÇdL˛R ß <QßL]ÖK àá dîWÉ ï{ë .ïÖëbÖKë ïáîÖ�´Kë ïäoëÖK bîtkÖK àá ÑÉ óÖs QLgLî¸ÖK

.dîOÉ b] óÖK êî†îOÖK êîsëäÖK óÖs Lçî{ dKdÄÖK uäk dVùì ïSÖK êkL`ÖKë êîÖLáÖK QL¸gùáÖK èdKbõ ï{ èKëL¸áÖK

QL¸gùáÖKë êîáëÉ]ÖK dîw êîüL¸äÖK QLáqäáÖK àîN Åî¸äSÖK ï{ ï¸gùá }tm éZëô êáV <ÇÖc óÖs èë®së

dîw êîüL¸äÖK QLáqäáÖÖ eëdNë uìdg ëáâ àá Kd`ùá Ub] Lá Üwd <êî†îOÖK ÑüL¸áÖLN êîätáÖK êîäoëÖK

.btkÖK uîáZ óÖs LìLmÄÖK ãcå àö˛N êÖáLtÖK êîáëÉ]ÖK

- ADIlî|`Rë êî†îOÖK QLî�®`©K eìetR óÖs ÑátÖK dbkSR ëô êìbLî� dKëböN èôdáÖK uÖomR Lá KdîWÉë

àLÉáúNë .nd|áÖK Ç®çSgßKë dìcOSÖK àá ÑîÖÄSÖÖ LådìëbR èbLsõë bdKëáÖK ÑLátSgK èbLsõë bdKëáÖK Ç®çSgK

ê{Lm´LNë .êáKbSg®Ö ÑNLÄÖK Ç®çSgßLN êÄÖtSáÖK QKdKdÄÖK óÖs dîVöSÖK ï{ êìLxÖÖ íë� dëbN ÜëÄR àô èôdáÖK

Q®á]ë êìdîåLáZÖK Q®á]ÖK Åìdo às ÇÖc ï{ LáN <êî†îOÖK èdKb´K ï{ èôdáÖK QLáåL¸á àú{ <ÇÖc óÖK

àö˛N íeÉdá®ÖK ÑátÖK óÖK êZL]ÖK àëÉR Xî] <ïÖ]áÖK bîtkÖK óÖs àëÉR Lá LOÖLw <ê†îOÖK êìLá]Ö MLO˛ÖK

Q®kÖLN êkL` ê{dtá <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖK Láîg ßë < òL¸äÖK ÇÖáRë .êágL]ë êgLá êî†îOÖK ÑüL¸áÖK

êÖáLtÖK èëÄÖK êîÖ]áÖK QLtáSZáÖK àá bìbtÖK ï{ èôdáÖK d{ëRë .ê˛çÖK êîZëÖëÉìßK ÜqäÖK èdKbõë êîZëÖëÉìßK

ï{ LágL] ïÖLSÖLN Lådëb btìë =êìd]OÖK QßëÉöáÖK YLSâK ÇÖc ï{ LáN <(ï˛îtáÖK) ï{L|ÉÖK YLSâ®Ö êî¸îüdÖK

<ÅoLäáÖK ltN ï{ë .ê†îOÖK p|]ë <ïáLqäÖK dîw rLoÄÖKë zL|ÉÖK rLo� eìetRë <êìcxSÖKë ÜLtoÖK dî{ëR

<êîüLâ àÉLáô ï{ àëÖátì Lá KdîWÉ ÑLZdÖK àô Xî] <KdKdÄSgK ïÖ]áÖK uáSZáÖK bKd{ô dWÉô <Láëás <òL¸äÖK àëÉR

êî˛îtáÖK èdg©K Ñ`Kb êáKbS¸áÖKë êî{LÉÖK bdKëáÖK uìeëR àLámë êîtîOoÖK ê†îOÖK àëk êáçá òL¸äÖÖ àîÉdLR

.ïÖ]áÖK uáSZáÖKë

- AD@èbtÖ ÑáLi ïÖÉ [çâ rLORK êáîÖ¸ÖK êî†îOÖK èdKb¨Ö êáe®ÖK êîZîRKdSgßK QKòKdZ´K PÖoSRë

àá PâLZ ÑÉÖ àLìdëdm íbLî� dëbN Lçs®omKë èôdáÖK êÉdL˛áë .QLsLoÄÖK àîN ÇdS˛áë QLkk`R

êìdîm]SÖK QKdáRùáÖK KcÉë <êîáäSÖLN êîätáÖK èb]SáÖK Üá™Ö èdî`©K êîáÖLtÖK QKdáRùáÖKë .[çäÖK ÇÖc PâKëZ

ïSÖK êáKbS¸áÖK êîáäSÖK QL¥¥¥¥gLîg àöN LtîáZ T{dSsK <èôdáÖLN ïätáÖK uNKdÖK ïáÖLtÖK êáÄÖK dáRùáÖ êîáîÖ�´K

QKdáRùáÖK ãcå Tsbë .ÑìëoÖK ñbáÖK óÖs \LZäÖK LçÖ PSÉì àÖ ÑZdÖKë èôdáÖK àá ÑÉ ÇKdiõ óÖs ÜëÄR ß

uîáZ óÖs èdKb´Kë dKdÄÖK uäk ï{ë ï†îOÖK }îÄWSÖKë zdLtáÖK bîÖëR ï{ ÑLt{ ë]â óÖs èôdáÖK ÇKdSiK óÖK

êÖö¸á àëÉR àô PZì LîZëÖëÉìK êáîÖg ê†îN bLZìõ ï{ LçRLáåL¸áë èôdáÖK QKdO` àú{ ÇÖcÖë .QLìëS¸áÖK
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àô àî] ï|{ .LÄîVë LoLORdK ï†îOÖK dëåbSÖLN dÄ|ÖK nORdìë .êî]kÖKë êâëáöáÖK ê†îOÖÖ KbìKeSá KbìbçR ÑWáRë

náâ ëå êîáÖLtÖK ê†îOÖK dëåbR dKdáSgK ï{ ï¸îüdÖK PO¸ÖK àú{ <ï†îOÖK bLçZßK rKëâô ltN éäs [Säì dÄ|ÖK

<bìbi ÅÖ� dLWá êÖö¸á ïåë <êîsLäkÖK àKbÖOÖK ï{ Láîg ßë <êáKbSg®Ö ÑNLÄÖK dîw YLSâ´Kë Ç®çSgßK

bìbçR ï{ ïáÖLtÖK dKdS]ßK êZîSâ d]OÖK Më¸äá rL|RdK PO¸Sìë .Qß®S`ßKë dÄ|ÖK èb] èbLìe óÖõ íbùRë

bKëáÖK ÜKb`SgK àô LáÉ .êîÖ]L¸ÖK ÅoLäáÖKë êìdeZÖK àKbÖOÖK ï{ ˇîtR ïSÖK Mët˛ÖÖ diLOáë dîo`

bKëáÖKë àëNdÉëdëÖ{ëdëÖÉÖK QLOÉdá óÖs êìëS]áÖK QLZSäáÖK LçÖîO� àáë <àëeë©K êÄOoÖ èb|äS¸áÖK

Kddm Å]Öì (êìëwdÖK bKëáÖKë (ÇîSg®OÖK) êîäüKbÖÖK bKëáÖK Lçäá uäkR ïSÖK) ÑîWîáÖK àîáëdSNë êîäîZëÖLçÖK

<ld©K ^og óÖõ cL|äÖLN èdLmÖK êîZ¸|äOÖK ~ë{ êti©K àá êod|á QßbtáÖ é]Lá¸N íëZÖK z®xÖLN Kbìbi

Å]Öì ícÖK ddmÖKë <bÖZÖK àLodg àá êt|RdáÖK QßbtáÖK ÑWá fLäÖK ê]kN ddmÖK èbìbi KdLV§ L|Ö`á

dKdm´K ÇÖc ï{ LáN <ê†îOÖLN èdLm dLV§ ~L]Öõ ï{ Lmìô PO¸Sì ëåë êsLäáÖK èeçZô zLtmõë àëîtÖLN

.QLoî]áÖK ï{ èbëZëáÖK òLî]©Kë ÑîkL]áÖLN

- ACFóÖs òLmÄÖK ï{ êÖWáSáÖK êîgLg©K êáçáÖK ï{ àëLtSÖK Mët˛ÖK uîáZë ÑëbÖK uîáZ óÖs àîtSìë

êîOÖRë ê˛îtáÖK QLìëS¸á ï{ QëL|SÖK éZëô àá b]ÖK zbçN <êáKbS¸áÖK êîáäSÖÖ éäá bN ß nd˛É dÄ|ÖK

UdKëÉÖKë êîüKëSgßK dîkLs©Kë dîkLs™Ö Lmìô àÉáìë .Ñm{ô ë]â óÖs ÜÖLtÖK àLÉg êîOÖwô QLZLîS]K

Md]ÖLN êâdSÄáÖK ñd`©K dLVØKë bìd˛SÖK QLîÖásë }ätÖKë bdKëáÖK dîábR às ®m{ <ñd`©K êîtîOoÖK

dëåbSÖK ï{ Üç¸R àô <ïOäZ©K Ñ®S]ßKë LçSNdZRë êìëëäÖK ê]Ög©K ÑLátSgKë Lådîwë ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖKë

èdbáÖK êo˛â©K ÇdR óÖs <òL¸äÖK Láîg ßë <êîÖ]áÖK QLtáSZáÖK êîtîOoÖK bdKëáÖK dëåbR Ñá]ìë .ï†îOÖK

<òKë¸ÖK óÖs êî|ìdÖKë êìdm]ÖK ÅoLäáÖK ï{ <ê†îOÖK dëåbS{ .dZô àëb ÑátÖK àá KdîWÉ bìeì LáäîN <Ñ`bÖÖ

ê|kN dLás©K uîáZ àá òL¸äÖKë QLäOÖKë <êáLs àLÉ¸ÖÖ èLî]ÖK êîsëâë êá®¸ÖKë ê]kÖK óÖs êîOÖg dLV§ éÖ

êÖáLtÖK èôdáÖKë êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ ˇîtR ïSÖK èôdáÖK dëbN jL` éZëN zKdSsßKë ÜLáSåßK ïxOäìë .êkL`

ld©Kë PìdbSÖK óÖs Ñëk]ÖK jd{ LáåbsL¸R àô àÉáì Xî] <êkL`ÖK LáçSÖL]ë ïsKdeÖK rLoÄÖK ï{

êîáäSÖK ï{ LáçSÉdL˛á èbLìe óÖs êîâëLtSÖK ÑÉLîçÖKë êîüLáâ´K [áKdOÖKë àLáSüßKë êîZLSâ´Kë êîtîOoÖK bdKëáÖKë

LáÖ èôdáÖK ê]k óÖs PgLäSá dîw dVô ÑátÖK àLÉá ï{ë TîOÖK ï{ êî†îOÖK doL`áÖÖ àëÉì b�ë .êáKbS¸áÖK

ê]k óÖs doL`áÖK ãcå bS˛Rë .êîüLîáîÉÖK bKëáÖK óS˛Ö êáL¸ÖK dLV∞Ö êO¸äÖLN ê|ÖS`á QLîgL¸] àá èôdáÖÖ

dîOÉ ÑÉ˛N Lçî{ eÉdSR ïSÖK Ñ`bÖK êm|`äáÖK ÅoLäáÖK ï{ KcÉë <êìdm]ÖK ÅoLäáÖK ï{ êkL` ê|kN èôdáÖK

.UëÖSÖÖ êOO¸áÖK êîsLäkÖK Å{KdáÖK

- ACG.ïÖ]áÖK LçtáSZáë LçRdg© ~edÖK <LçÖ LçÖ®xSgKë êîtîOoÖK bdKëáÖÖ LçRdKbõ Ñ®` àá <èôdáÖK d{ëRë

êîáäSÖK eìetR ï{ ÜLå dëbN <êîNdá LçS|kNë LçRdg© êîsKdë êZSäáë êÉÖçS¸á LçS|kN <èôdáÖK uÖomRë

QLáëÉ]ÖK TNdsô b�ë .LçSáKbSgKë êÖOÄáÖKë êäåKdÖK ÑLîZ©K èLî] êîsëâ óÖs Lçkd] Ñ®` àá êáKbS¸áÖK

Ñ`Kb àî¸äZÖK àîN êÖKbtÖKë èKëL¸áÖK uá êî†îOÖK êáKbSgßK [ábì bìbZ ïüLáâõ Ycëáâ bLZìúN LçáKeSÖK às

.(@H)A@ àdÄÖK ÑLásô ÑëbZ àá AC Ñk|ÖK ï{ éîÖs jëkäáÖK ë]äÖK óÖs LçäîN Láî{ë ÑLîZ©K
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- ACHÑLZá ï{ dKdÄÖK uäkë QLgLî¸ÖK vëk QLìëS¸á uîáZ óÖs èdîOÉ êZdbN êOüLw èôdáÖK ÑKeR ßë

êáîÖ¸ÖK èdKb´K óÖK èësbÖK ï{ LçRKdLçáë èôdáÖK QKdO` ÑKeR ßë <Lç]®kõë LçSìLá]ë Lçq|]ë ê†îOÖK èdKbõ

uäkë êáLtÖK QLgLî¸ÖK umë QL†îå ï{ ˇîáçSÖÖ T�ëÖK Üqtá ï{ ldtSR Låbkdë êîtîOoÖK bdKëáÖÖ

PìdbR ÜSì Lá KdbLâë .ê†îOÖLN êÖkÖK QKc QßLÉëÖKë êîáîÖtSÖK QL¸gùáÖK ï{ èdKb´K bîtk óÖs KcÉë <dKdÄÖK

à]Okì Xî]N <QLgLî¸ÖK umë QLî]®k àçÖ d{KëSR êîtîOoÖK bdKëáÖÖ QLîä{ QKdìbáÉ ÑátÖK óÖs òL¸äÖK

êìd]OÖK ê†îOÖK ÑLZá ï{ QLáÖLsë êZKd] QKdîO`ë QLîsKde QLîä{ë ïmKd©K Ñ®xSgK nîo`SN QLáüL�

èdìbáÉ ÑátÖK óÖs èôdáÖK Lçî{ MdbR ïSÖK QßL]ÖK ï{ óS]ë .ê†îOÖK àëâL� ï{ QLkk`Sá QLî�ëÄ]ë

umë QLî]®k LçÖ Ñë`áÖK êîágdÖK QL¸gùáÖK ï{ L|îtm LçÖîWáR àëÉì Lá LOÖLw <êîtîOoÖK bdKëáÖÖ êîä{

Üb� óÖs èôdáÖK ÇdL˛R ß <QßL]ÖK àá dîWÉ ï{ë .ïÖëbÖKë ïáîÖ�´Kë ïäoëÖK bîtkÖK àá ÑÉ óÖs QLgLî¸ÖK

.dîOÉ b] óÖK êî†îOÖK êîsëäÖK óÖs Lçî{ dKdÄÖK uäk dVùì ïSÖK êkL`ÖKë êîÖLáÖK QL¸gùáÖK èdKbõ ï{ èKëL¸áÖK

QL¸gùáÖKë êîáëÉ]ÖK dîw êîüL¸äÖK QLáqäáÖK àîN Åî¸äSÖK ï{ ï¸gùá }tm éZëô êáV <ÇÖc óÖs èë®së

dîw êîüL¸äÖK QLáqäáÖÖ eëdNë uìdg ëáâ àá Kd`ùá Ub] Lá Üwd <êî†îOÖK ÑüL¸áÖLN êîätáÖK êîäoëÖK

.btkÖK uîáZ óÖs LìLmÄÖK ãcå àö˛N êÖáLtÖK êîáëÉ]ÖK

- ADIlî|`Rë êî†îOÖK QLî�®`©K eìetR óÖs ÑátÖK dbkSR ëô êìbLî� dKëböN èôdáÖK uÖomR Lá KdîWÉë

àLÉáúNë .nd|áÖK Ç®çSgßKë dìcOSÖK àá ÑîÖÄSÖÖ LådìëbR èbLsõë bdKëáÖK ÑLátSgK èbLsõë bdKëáÖK Ç®çSgK

ê{Lm´LNë .êáKbSg®Ö ÑNLÄÖK Ç®çSgßLN êÄÖtSáÖK QKdKdÄÖK óÖs dîVöSÖK ï{ êìLxÖÖ íë� dëbN ÜëÄR àô èôdáÖK

Q®á]ë êìdîåLáZÖK Q®á]ÖK Åìdo às ÇÖc ï{ LáN <êî†îOÖK èdKb´K ï{ èôdáÖK QLáåL¸á àú{ <ÇÖc óÖK

àö˛N íeÉdá®ÖK ÑátÖK óÖK êZL]ÖK àëÉR Xî] <ïÖ]áÖK bîtkÖK óÖs àëÉR Lá LOÖLw <ê†îOÖK êìLá]Ö MLO˛ÖK

Q®kÖLN êkL` ê{dtá <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖK Láîg ßë < òL¸äÖK ÇÖáRë .êágL]ë êgLá êî†îOÖK ÑüL¸áÖK

êÖáLtÖK èëÄÖK êîÖ]áÖK QLtáSZáÖK àá bìbtÖK ï{ èôdáÖK d{ëRë .ê˛çÖK êîZëÖëÉìßK ÜqäÖK èdKbõë êîZëÖëÉìßK

ï{ LágL] ïÖLSÖLN Lådëb btìë =êìd]OÖK QßëÉöáÖK YLSâK ÇÖc ï{ LáN <(ï˛îtáÖK) ï{L|ÉÖK YLSâ®Ö êî¸îüdÖK

<ÅoLäáÖK ltN ï{ë .ê†îOÖK p|]ë <ïáLqäÖK dîw rLoÄÖKë zL|ÉÖK rLo� eìetRë <êìcxSÖKë ÜLtoÖK dî{ëR

<êîüLâ àÉLáô ï{ àëÖátì Lá KdîWÉ ÑLZdÖK àô Xî] <KdKdÄSgK ïÖ]áÖK uáSZáÖK bKd{ô dWÉô <Láëás <òL¸äÖK àëÉR

êî˛îtáÖK èdg©K Ñ`Kb êáKbS¸áÖKë êî{LÉÖK bdKëáÖK uìeëR àLámë êîtîOoÖK ê†îOÖK àëk êáçá òL¸äÖÖ àîÉdLR

.ïÖ]áÖK uáSZáÖKë

- AD@èbtÖ ÑáLi ïÖÉ [çâ rLORK êáîÖ¸ÖK êî†îOÖK èdKb¨Ö êáe®ÖK êîZîRKdSgßK QKòKdZ´K PÖoSRë

àá PâLZ ÑÉÖ àLìdëdm íbLî� dëbN Lçs®omKë èôdáÖK êÉdL˛áë .QLsLoÄÖK àîN ÇdS˛áë QLkk`R

êìdîm]SÖK QKdáRùáÖK KcÉë <êîáäSÖLN êîätáÖK èb]SáÖK Üá™Ö èdî`©K êîáÖLtÖK QKdáRùáÖKë .[çäÖK ÇÖc PâKëZ

ïSÖK êáKbS¸áÖK êîáäSÖK QL¥¥¥¥gLîg àöN LtîáZ T{dSsK <èôdáÖLN ïätáÖK uNKdÖK ïáÖLtÖK êáÄÖK dáRùáÖ êîáîÖ�´K

QKdáRùáÖK ãcå Tsbë .ÑìëoÖK ñbáÖK óÖs \LZäÖK LçÖ PSÉì àÖ ÑZdÖKë èôdáÖK àá ÑÉ ÇKdiõ óÖs ÜëÄR ß

uîáZ óÖs èdKb´Kë dKdÄÖK uäk ï{ë ï†îOÖK }îÄWSÖKë zdLtáÖK bîÖëR ï{ ÑLt{ ë]â óÖs èôdáÖK ÇKdSiK óÖK

êÖö¸á àëÉR àô PZì LîZëÖëÉìK êáîÖg ê†îN bLZìõ ï{ LçRLáåL¸áë èôdáÖK QKdO` àú{ ÇÖcÖë .QLìëS¸áÖK
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ÜR KcK ßõ ÑLäáÖK bîtN L{bå êáKbS¸áÖK êîáäSÖK ÑqSgë .A@ àdÄÖK ÑLásô ÑëbZN ÅÖtSì Láî{ êìdë]á

.éásbë êî†îOÖK èdKb´K ï{ èôdáÖK ÜLçgúN zKdSsßK

- ADAàîî{LÉ Üsbë zKdSsK d{KëR ÜbtÖ LçìbkR ï{ <ñd`©K êÖsL|ÖK QLçZÖKë QLáëÉ]ÖK ÑátR àô ïxOäìë

êÖLt{ êgLîg umë óÖs <ê†îOÖK àëkë LçRdKbõë êîtîOoÖK bdKëáÖK p|] ï{ èôdáÖK êáåL¸áN ÅÖtSì Láî{

ï{ LáN <[áKdOÖKë QLgLî¸ÖK ÑÉÖ ÜLtÖK ãLZRßK àám àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdì dëqäá YLáb´ ê]mKëë

.QKdKdÄÖK cL`RK ÑO� <ÑZdÖKë èôdáÖK àá ÑÉ óÖs dLV∞Ö ÑîÖ]R òKdZõ <òLmS�ßK P¸] <ÇÖc

QKdKdÄÖK uäk ï{ ßLt{ LÉKdiõ èôdáÖK ÇKdiõ - @ - zLÉ ïZîRKdSgßK zbçÖK

QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs êî†îOÖK

:LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- ADB:òLmS�ßK P¸] êîÖ]áÖK QLoÖ¸ÖK Lçî{ LáN <QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)ï†îOÖK dKdÄÖK uäk ï{ êÉdL˛áÖÖ <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖK àçî{ àáN <òL¸äÖÖ jd|ÖK êÖL|É

QLoo`áë QLáákáë QKdìbá àçS|kN ÑátÖK ÇÖc ï{ LáN <QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs

=êî†îOÖK uìdL˛áÖÖ QLá4îÄáë QKc|äáë

(M)QßLZá ï{ ÇÖc ï{ LáN <ÜîÖtSÖK ïÄÖRë QLáëÖtáÖK óÖs èôdáÖK Ñëk] jd{ èbLìeë dî¸îR

ï{ êÉdL˛áÖÖ LçÖ ê]LSáÖK jd|ÖKë LçRKdLçáë LçS{dtá eetì Láá <bLkS�ßKë LîZëÖëäÉSÖKë ÜÖtÖK

=êî†îOÖK QKdKdÄÖK

(Y)uîZ˛R óÖs (BD)ïZëÖëîOÖK rëäSÖK êî�L|RK uá L�L¸RKë êîäoëÖK QLtìd˛SÖLN Läåd <ÑátÖK

àLÉ¸ÖK QLtáSZá ï{ èôdáÖK QLgdLááë QKdLÉSNKë zdLtáÖ àîÖLt|ÖK ÜKb`SgßKë êìLá]ÖK

rëäSÖKë <êìbîÖÄSÖK êìëb©LN êÄÖtSáÖK QLgdLááÖK ÇÖc ï{ LáN <êîÖ]áÖK QLtáSZáÖKë àîîÖk©K

pL|]ÖKë LçN lëçäÖKë LçSâLîkë LçáKdS]K êÖL|ÉÖ ït¸ÖKë <êîÖ]áÖK QLîZëÖëäÉSÖKë ïZëÖëîOÖK

ML]kô êÉdL˛áë êÄ{KëáN ugëô ~Loâ óÖs LçÄîOoR uîZ˛Rë <Lî†îN êáKbS¸á êÄìdoN LçîÖs

òßùçÖ êáüLÄÖK êî{LÄWÖK êîÉÖáÖK ~ëÄ] êìLá] óÖs <ÇÖc às ®m{ ÑátÖKë =zdLtáÖK ãcå

<ÜëeÖÖK bäs <nL˛äN ÑátÖKë .ïÖëbÖK àëâLÄÖKë ïäoëÖK àëâLÄÖK PZëáN êîá]á ïå LáÉ òL¸äÖK

QKdLÉSNßKë zdLtáÖK ãcçÖ àîÖLt|ÖK ÜKb`SgßKë êìLá]ÖÖ êî{Lmõ ÑüLgëë ~do bLZìõ óÖs

àëâLÄÖKë <ïZëÖëîOÖK rëäSÖK êî�L|RK uá L�L¸RKë êîäoëÖK QLtìd˛SÖLN Läåd ÇÖcë QLgdLááÖKë

ãcå ÜKb`SgK às ê†iLäÖK u{LäáÖÖ }käáÖKë ÑbLtÖK ÜgLÄSÖK uîZ˛Rë <êÖkÖK íc ïÖëbÖK

=QLgdLááÖKë QKdLÉSNßKë zdLtáÖK
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(b)àá ãbìb]R ÜR Lá òKdZ àá èôdáÖK LçÖ ldtSR ïSÖK doL`áÖK ÑîÖÄSÖ êOgLäáÖK dîNKbSÖK cL`RK

Üü®áÖK ÅîOoSÖK ÇÖc ï{ LáN <ñd`©K QL†îOÖK ï{ë ÑátÖKë TîOÖK ï{ èbëZëá êî†îN dLo`ô

ê†îOÖK àö˛N ëìd à®sõ ï{ éîÖs Å|SáÖK íeKdS]ßK [çäÖK èLsKdá uá <ê|îqäÖK QLîZëÖëäÉSÖÖ

=(@G)êîáäSÖKë

(å)Lçäá dëáô èbs cî|äRë ÜîákR ï{ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdì dëqäá YLáb´ dîNKbR cL`RK

êîgLg©K ÑÉLîçÖK êîáäRë YLSâ´K QLîäÄRë <êáKbS¸áë Lî†îN êáîÖg èdKbõ bdKëáÖK èdKbõ QLîÖ§

=êìdm]ÖKë êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ êáKbS¸áë Lî†îN êáîÖg LçâëÉN Ü¸SR ïSÖK

(ë)óÖõ <êÖLt{ êî†îN QKòKdZK cL`RK àá êÉÖçS¸áë êZSäá LçS|kN èôdáÖK àîÉáSÖ dîNKbR cL`RK

=LçÖás àLÉáë ïÖ]áÖK LçtáSZáë LçSîN ï{ <ÑZdÖK PâLZ

(e)QLáb`ÖK àá QLZLîS]ßK bìb]R óÖs <èôdáÖK Láîg ßë <êîÖ]áÖK QLtáSZáÖK êÉdL˛á uîZ˛R

.LçáîákRë êìdm]ÖK êîgLg©K ÑÉLîçÖK dî{ëRë ïâLÉáÖK eî]ÖK nîo`Rë êáLtÖK

- ADC:òLmSªßK P¸] <jL`ÖK rLoÄÖK QL¸gùáë êîÖëbÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)QL†îå àá Lådîwë êáKbS¸áÖK êîáäSÖK êäZÖ Ñás ï{ ˝äZÖK rëäN nORdáÖK dV©K èLsKdá

=êîÖëbÖK êîÖLáÖK QL¸gùáÖK êo˛âô ï{ë êîätáÖK èb]SáÖK Üá©K

(M)dKdªõë ÜîákR ï{ àî¸äZÖK àîN ~dKë|ÖK ïsKdì dëqäá YLábõë èôdáÖK êÉdL˛á uîZ˛R

èb]SáÖK Üá©K QL¸gùá àá ãdîwë êîáÖLtÖK ê†îOÖK Å{dá dLoõ ï{ êÖëááÖK uìdL˛áÖK cî|äRë

=êîätáÖK

(Y)bëtR àô Lçâöi àá êîáÖLtÖK ê†îOÖK Å{dá ÜçR ïSÖK QßLZáÖK ï{ uìdL˛á ÜîákR uîZ˛R

=èôdáÖK LådìbR ïSÖK uìdL˛áÖK ÇÖcÉë èôdáÖK óÖs u|äÖLN

(b)èbsLÄÖK QLìëS¸á óÖs Láîg ß <êÉdS˛áÖK èôdáÖK êO¸â èbLìeÖ QLîÖ§ë QLîZîRKdSgK umë

<èbî|S¸á LçS|kNë <êîäÄR èdL˛S¸áë <êáÖLsë <èdìbáë <êoo`áë <dKdª êtâLkÉ <êîOt˛ÖK

ê†îOÖK êìLá]ë êîtîOoÖK bdKëáÖK èdKbõ [áKdNë QLgLîg cî|äRë UKb]SgKë ÜîákR ï{

=Lçq|]ë

(å)ï†îOÖK dëåbSÖÖ íbkSÖK óÖs êîáÖtÖKë êîgLî¸ÖKë êìbLkSªßKë êîsLáSZßK QL¸gùáÖK uîZ˛R

.èôdáÖK óÖs dVô àá é|Ö`ì Láë

-130- 96-27299
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ÜR KcK ßõ ÑLäáÖK bîtN L{bå êáKbS¸áÖK êîáäSÖK ÑqSgë .A@ àdÄÖK ÑLásô ÑëbZN ÅÖtSì Láî{ êìdë]á

.éásbë êî†îOÖK èdKb´K ï{ èôdáÖK ÜLçgúN zKdSsßK

- ADAàîî{LÉ Üsbë zKdSsK d{KëR ÜbtÖ LçìbkR ï{ <ñd`©K êÖsL|ÖK QLçZÖKë QLáëÉ]ÖK ÑátR àô ïxOäìë

êÖLt{ êgLîg umë óÖs <ê†îOÖK àëkë LçRdKbõë êîtîOoÖK bdKëáÖK p|] ï{ èôdáÖK êáåL¸áN ÅÖtSì Láî{

ï{ LáN <[áKdOÖKë QLgLî¸ÖK ÑÉÖ ÜLtÖK ãLZRßK àám àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdì dëqäá YLáb´ ê]mKëë

.QKdKdÄÖK cL`RK ÑO� <ÑZdÖKë èôdáÖK àá ÑÉ óÖs dLV∞Ö ÑîÖ]R òKdZõ <òLmS�ßK P¸] <ÇÖc

QKdKdÄÖK uäk ï{ ßLt{ LÉKdiõ èôdáÖK ÇKdiõ - @ - zLÉ ïZîRKdSgßK zbçÖK

QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs êî†îOÖK

:LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- ADB:òLmS�ßK P¸] êîÖ]áÖK QLoÖ¸ÖK Lçî{ LáN <QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)ï†îOÖK dKdÄÖK uäk ï{ êÉdL˛áÖÖ <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖK àçî{ àáN <òL¸äÖÖ jd|ÖK êÖL|É

QLoo`áë QLáákáë QKdìbá àçS|kN ÑátÖK ÇÖc ï{ LáN <QLìëS¸áÖK uîáZ óÖs

=êî†îOÖK uìdL˛áÖÖ QLá4îÄáë QKc|äáë

(M)QßLZá ï{ ÇÖc ï{ LáN <ÜîÖtSÖK ïÄÖRë QLáëÖtáÖK óÖs èôdáÖK Ñëk] jd{ èbLìeë dî¸îR

ï{ êÉdL˛áÖÖ LçÖ ê]LSáÖK jd|ÖKë LçRKdLçáë LçS{dtá eetì Láá <bLkS�ßKë LîZëÖëäÉSÖKë ÜÖtÖK

=êî†îOÖK QKdKdÄÖK

(Y)uîZ˛R óÖs (BD)ïZëÖëîOÖK rëäSÖK êî�L|RK uá L�L¸RKë êîäoëÖK QLtìd˛SÖLN Läåd <ÑátÖK

àLÉ¸ÖK QLtáSZá ï{ èôdáÖK QLgdLááë QKdLÉSNKë zdLtáÖ àîÖLt|ÖK ÜKb`SgßKë êìLá]ÖK

rëäSÖKë <êìbîÖÄSÖK êìëb©LN êÄÖtSáÖK QLgdLááÖK ÇÖc ï{ LáN <êîÖ]áÖK QLtáSZáÖKë àîîÖk©K

pL|]ÖKë LçN lëçäÖKë LçSâLîkë LçáKdS]K êÖL|ÉÖ ït¸ÖKë <êîÖ]áÖK QLîZëÖëäÉSÖKë ïZëÖëîOÖK

ML]kô êÉdL˛áë êÄ{KëáN ugëô ~Loâ óÖs LçÄîOoR uîZ˛Rë <Lî†îN êáKbS¸á êÄìdoN LçîÖs

òßùçÖ êáüLÄÖK êî{LÄWÖK êîÉÖáÖK ~ëÄ] êìLá] óÖs <ÇÖc às ®m{ ÑátÖKë =zdLtáÖK ãcå

<ÜëeÖÖK bäs <nL˛äN ÑátÖKë .ïÖëbÖK àëâLÄÖKë ïäoëÖK àëâLÄÖK PZëáN êîá]á ïå LáÉ òL¸äÖK

QKdLÉSNßKë zdLtáÖK ãcçÖ àîÖLt|ÖK ÜKb`SgßKë êìLá]ÖÖ êî{Lmõ ÑüLgëë ~do bLZìõ óÖs

àëâLÄÖKë <ïZëÖëîOÖK rëäSÖK êî�L|RK uá L�L¸RKë êîäoëÖK QLtìd˛SÖLN Läåd ÇÖcë QLgdLááÖKë

ãcå ÜKb`SgK às ê†iLäÖK u{LäáÖÖ }käáÖKë ÑbLtÖK ÜgLÄSÖK uîZ˛Rë <êÖkÖK íc ïÖëbÖK

=QLgdLááÖKë QKdLÉSNßKë zdLtáÖK

-129- 96-27299

(b)àá ãbìb]R ÜR Lá òKdZ àá èôdáÖK LçÖ ldtSR ïSÖK doL`áÖK ÑîÖÄSÖ êOgLäáÖK dîNKbSÖK cL`RK

Üü®áÖK ÅîOoSÖK ÇÖc ï{ LáN <ñd`©K QL†îOÖK ï{ë ÑátÖKë TîOÖK ï{ èbëZëá êî†îN dLo`ô

ê†îOÖK àö˛N ëìd à®sõ ï{ éîÖs Å|SáÖK íeKdS]ßK [çäÖK èLsKdá uá <ê|îqäÖK QLîZëÖëäÉSÖÖ

=(@G)êîáäSÖKë

(å)Lçäá dëáô èbs cî|äRë ÜîákR ï{ àî¸äZÖK àîN ~ëd|ÖK ïsKdì dëqäá YLáb´ dîNKbR cL`RK

êîgLg©K ÑÉLîçÖK êîáäRë YLSâ´K QLîäÄRë <êáKbS¸áë Lî†îN êáîÖg èdKbõ bdKëáÖK èdKbõ QLîÖ§

=êìdm]ÖKë êî|ìdÖK ÅoLäáÖK ï{ êáKbS¸áë Lî†îN êáîÖg LçâëÉN Ü¸SR ïSÖK

(ë)óÖõ <êÖLt{ êî†îN QKòKdZK cL`RK àá êÉÖçS¸áë êZSäá LçS|kN èôdáÖK àîÉáSÖ dîNKbR cL`RK

=LçÖás àLÉáë ïÖ]áÖK LçtáSZáë LçSîN ï{ <ÑZdÖK PâLZ

(e)QLáb`ÖK àá QLZLîS]ßK bìb]R óÖs <èôdáÖK Láîg ßë <êîÖ]áÖK QLtáSZáÖK êÉdL˛á uîZ˛R

.LçáîákRë êìdm]ÖK êîgLg©K ÑÉLîçÖK dî{ëRë ïâLÉáÖK eî]ÖK nîo`Rë êáLtÖK

- ADC:òLmSªßK P¸] <jL`ÖK rLoÄÖK QL¸gùáë êîÖëbÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)QL†îå àá Lådîwë êáKbS¸áÖK êîáäSÖK êäZÖ Ñás ï{ ˝äZÖK rëäN nORdáÖK dV©K èLsKdá

=êîÖëbÖK êîÖLáÖK QL¸gùáÖK êo˛âô ï{ë êîätáÖK èb]SáÖK Üá©K

(M)dKdªõë ÜîákR ï{ àî¸äZÖK àîN ~dKë|ÖK ïsKdì dëqäá YLábõë èôdáÖK êÉdL˛á uîZ˛R

èb]SáÖK Üá©K QL¸gùá àá ãdîwë êîáÖLtÖK ê†îOÖK Å{dá dLoõ ï{ êÖëááÖK uìdL˛áÖK cî|äRë

=êîätáÖK

(Y)bëtR àô Lçâöi àá êîáÖLtÖK ê†îOÖK Å{dá ÜçR ïSÖK QßLZáÖK ï{ uìdL˛á ÜîákR uîZ˛R

=èôdáÖK LådìbR ïSÖK uìdL˛áÖK ÇÖcÉë èôdáÖK óÖs u|äÖLN

(b)èbsLÄÖK QLìëS¸á óÖs Láîg ß <êÉdS˛áÖK èôdáÖK êO¸â èbLìeÖ QLîÖ§ë QLîZîRKdSgK umë

<èbî|S¸á LçS|kNë <êîäÄR èdL˛S¸áë <êáÖLsë <èdìbáë <êoo`áë <dKdª êtâLkÉ <êîOt˛ÖK

ê†îOÖK êìLá]ë êîtîOoÖK bdKëáÖK èdKbõ [áKdNë QLgLîg cî|äRë UKb]SgKë ÜîákR ï{

=Lçq|]ë

(å)ï†îOÖK dëåbSÖÖ íbkSÖK óÖs êîáÖtÖKë êîgLî¸ÖKë êìbLkSªßKë êîsLáSZßK QL¸gùáÖK uîZ˛R

.èôdáÖK óÖs dVô àá é|Ö`ì Láë

-130- 96-27299
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- ADD:jL`ÖK rLoÄÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK PâLZ àá

(ô)èôdáÖK ÜçR ïSÖK êîtîOoÖK bdKëáÖK èdKbõë ê†îOÖLN êÄÖtSáÖK ÑüL¸áÖK ï{ èësbÖK ÜLçá ïÖëR

=Lçq|]ë ê†îOÖK êìLá]Ö bdKëáÖK ê†OtR ï{ êÉdL˛áÖÖ QLáëÖtáÖK ÜìbÄRë

(M)óÖs ïsdÖKë ÇLág©K bîk ÑLZá ï{ êÖáLtÖKë êsdKeáÖK èôdáÖK Ñëk] jd{ Ñîç¸R

eìetRë Üsb ÑZô àá Lî†îN êáîÖ¸ÖK QLîZëÖëäÉSÖKë Åìë¸SÖK QLáb`ë QKdLçáÖKë zdLtáÖK

.ïZëÖëîOÖK rëäSÖK p|]ë bdKëáÖK èdKbõ ï{ àîágL]ÖK êîä|ÖK LçRdO`ë Lådëb

- A - zLÉ ïZîRKdSgßK zbçÖKï¥¥sKdR ïS¥ÖK QKdë¥¥¥qäáÖKë QL¥áLáSåßK [¥¥áb

[áKdOÖKë QL¥¥gLî¸ÖK ï{ àî¸äZÖK àîN ~dKë|ÖK

êáKbS¸áÖK êîáäSÖLN êÄÖtSáÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- ADE:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)Üb¡ óÖs <àç{dLtáë àçRKdëqäáë <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖK àçî{ àáN <òL¸äÖK YLábõ

QLgLî¸ÖK umëë êáKbS¸áÖK bdKëáÖK èdKbúN êÄÖtSáÖK QKdKdÄÖK uäk ï{ <ÑLZdÖK uá èKëL¸áÖK

óÖK Lçäá ïádì Lá jëk`ÖK éZë óÖs ÇÖc ï{ LáN <êáKbS¸áÖK êîáäSÖLN êÄÖtSáÖK [áKdOÖKë

=éüLÄRKë ïmKd™Ö ï†îOÖK dëåbSÖÖ íbkSÖK

(M)bdKëáÖK óÖs èôdáÖK Ñëk]ë ï†îOÖK LådVô Xî] àá [áKdOÖKë êáLtÖK QLgLî¸ÖK ÜîîÄR

=ÑZdÖK uá èKëL¸áÖK Üb¡ óÖs LçÖ LçáKb`SgKë êîtîOoÖK

(Y)ï†îOÖK dëåbSÖLN jL` éZëN èôdáÖK dVöR ñbáë êî|îÉ dìbÄSÖ êî{LÉ Uë]N òKdZõ àLám

QL†|N êÄÖtSáÖK QLâLîOÖK uáZë Uë]OÖK òKdZõ ÇÖc ï{ LáN <LçÖ LçmdtRë êî†îOÖK doL`áÖKë

àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖKë <àçäá l|`äáÖK Ñ`bÖK QKëc Láîgß <êZL]ÖK P¸] <òL¸äÖK àá èbb]á

=QLîÖ¡ô óÖK QLîáSäáÖK òL¸äÖKë àîîÖk©K

(b)èdKb´Kë ÜKb`SgßLN ÅÖtSì Láî{ êî|ìdÖK èôdáÖÖ êìbîÖÄSÖK QLgdLááÖKë zdLtáÖK [áb

=ï†îOÖK bLid´Kë êî†îOÖK èdKb¨Ö [áKdN umë ï{ bdKëáÖÖ àîáKbS¸áÖK

(å)óÖs ®ás ï¸îüdÖK dLîSÖK QLgLîg ï{ àî¸äZÖK àîN ~dKë|ÖÖ êîsKdáÖK Uë]OÖK [üLSâ [áb

=êáKbS¸á êìd˛N QLäoëS¸á bëZë

-131- 96-27299

(ë)òL¸äÖKë êî|ìdÖK èôdáÖK jëk`ÖLNë <èôdáÖK dëbN êÄÖtSáÖK Uë]OÖK êìLsdë zdLtáÖK uîZ˛R

QLtáZS¸á èdKbõë <ídÖKë <êNdSÖK p|]ë <LçZLSâõë êìcw©K uáZ ï{ <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá

êáëLÄáÖ ÑáLÉSáÖK ÜLqäÖKë <êìd]OÖK bdKëáÖKë êîÖ]L¸ÖK ÅoLäáÖK èdKbõë <ï]kÖK zdkÖKë <ãLîáÖK

büLkáë <êîtáSZáÖK êZKd]ÖKë <YKd]©K p|]ë <ïmKd©K ÜKb`SgK nîo`Rë <QL{ØK

eîÉdSÖK uá <èbbZSáÖKë èbìbZÖK ê�LoÖK dbLkáë <êîtîOoÖK UdKëÉÖK àá êìL�ëÖKë <ÇLág©K

=àçRdO`ë àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖK zdLtá óÖs jL` éZëN

(e)èôdáÖÖ êÖáLÉÖK êÉdL˛áÖK àëb Ñë]R ïSÖK ÅüKëtÖK uîáZ êÖKeõ ÑZô àá dîîxSÖÖ êîZîRKdSgK umë

bdKëáÖK óÖs Ñëk]ÖK ï{ Lçkd{ íëL¸Rë êáKbS¸áÖK êîáäSÖK ï{ èKëL¸áÖK Üb� óÖs

=LçîÖs LçRdoîgë

(\)bLkS�ßKë LîZëÖëäÉSÖKë ÜëÖtÖK QßLZá ï{ dLás©K ê{LÉ àá òL¸äÖKë QLäOÖK ÜîÖtR uîZ˛R

ïsKëÖK dLîS`ßK àçÖ óä¸Sì óS] êîtîOoÖK ê†îOÖLN êÖkSáÖK QLkk`SÖK àá Lådîwë

Láî{ êî†îOÖKë êîáÖtÖKë êìbLkS�ßK êîÖ]áÖK QLìëÖë©K bìb]R ï{ dîäS¸á ÑÉ˛N ÜLçg´Kë

=ÜîÖg ë]â óÖs LçáKb`SgKë êîÖ]áÖKë êîtîOoÖK êîZëÖëÉìßK ÜqäÖKë bdKëáÖK èdKbúN ÅÖtSì

(n)êìdKbßKë êîäÄSÖK ÑLás©LN Q®xS˛áÖK óÖs èë®s <QLáÖLtÖKë QLîäçáÖK ÇKdi´ [áKdN umë

ê]LRõë <àìbLîáÖK ãcå ï{ òL¸äÖKë QLîS|ÖK PìdbSÖ [áKdN umëë êî†îOÖK èdKb´K ï{ <êîNLSÉÖKë

eìetSÖ êkL` dîNKbR cL`RKë àìbLîáÖK ãcå ï{ àçSî�dRë òL¸äÖK }îqëSÖ jd|ÖK àá bìeá

=êo˛â©K ãcå ï{ LçSÉdL˛áë èôdáÖK èdO`

(í)Lçäî¸]Rë LçVKb]SgKë LçáîákR ÜR ïSÖK Lî†îN êáîÖ¸ÖK QLîZëÖëäÉSÖK uîZ˛Rë bìb]R

=òKëg b] óÖs ÑZdÖKë èôdáÖK Üü®R ïSÖKë èôdáÖK uá dëL˛SÖLN

(Ç)<àLÉg¨Ö êîgLg©K ÑÉLîçÖK óÖõ èKëL¸áÖK Üb� óÖs èôdáÖK Ñëkë QLâLÉáõ êîáäSÖ ÜsbÖK ÜìbÄR

<êî¸á˛ÖKë <êî]ìdÖK ê�LoÖK ÑWá <èdë¸îáÖKë êáKbS¸áÖK ê�LoÖK QLîZëÖëäÉRë <êâëáöáÖK ãLîáÖKë

QLáîîÄR Ñ®` àá ÇÖcë <èbbZSáÖK ê�LoÖK dbLká àá Lådîwë <êìëî]ÖK êÖSÉÖK ê�Loë

àìbîtkÖK óÖs QLgLî¸ÖK umëë <ê�LoÖK nîo`Rë <êÉdL˛áÖK óÖs êáüL� QLZLîS]®Ö

=ïäoëÖKë ïÖ]áÖK

(Ñ)c|äRë ÜákR àôë AIII ÜLs ÑëÖ]N uîáZÖÖ ê]LSáë èd{KëSá êîÄäÖK ãLîáÖK àëÉR àô àLám

òLäN èbLsõë êVëÖáÖK êîüLáÖK QLÉO˛ÖK êîÄäR ÑZô àá Lçâëkë ê†îOÖK êìLá]Ö no`

.dKdmô LçSÄ]Ö ïSÖK ãLîáÖK QLtáZS¸á

- ADF:jL`ÖK rLoÄÖK QL¸gùáë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîÖëbÖK QLáqäáÖK PâLZ àá

-132- 96-27299
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- ADD:jL`ÖK rLoÄÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK PâLZ àá

(ô)èôdáÖK ÜçR ïSÖK êîtîOoÖK bdKëáÖK èdKbõë ê†îOÖLN êÄÖtSáÖK ÑüL¸áÖK ï{ èësbÖK ÜLçá ïÖëR

=Lçq|]ë ê†îOÖK êìLá]Ö bdKëáÖK ê†OtR ï{ êÉdL˛áÖÖ QLáëÖtáÖK ÜìbÄRë

(M)óÖs ïsdÖKë ÇLág©K bîk ÑLZá ï{ êÖáLtÖKë êsdKeáÖK èôdáÖK Ñëk] jd{ Ñîç¸R

eìetRë Üsb ÑZô àá Lî†îN êáîÖ¸ÖK QLîZëÖëäÉSÖKë Åìë¸SÖK QLáb`ë QKdLçáÖKë zdLtáÖK

.ïZëÖëîOÖK rëäSÖK p|]ë bdKëáÖK èdKbõ ï{ àîágL]ÖK êîä|ÖK LçRdO`ë Lådëb

- A - zLÉ ïZîRKdSgßK zbçÖKï¥¥sKdR ïS¥ÖK QKdë¥¥¥qäáÖKë QL¥áLáSåßK [¥¥áb

[áKdOÖKë QL¥¥gLî¸ÖK ï{ àî¸äZÖK àîN ~dKë|ÖK

êáKbS¸áÖK êîáäSÖLN êÄÖtSáÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- ADE:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)Üb¡ óÖs <àç{dLtáë àçRKdëqäáë <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖK àçî{ àáN <òL¸äÖK YLábõ

QLgLî¸ÖK umëë êáKbS¸áÖK bdKëáÖK èdKbúN êÄÖtSáÖK QKdKdÄÖK uäk ï{ <ÑLZdÖK uá èKëL¸áÖK

óÖK Lçäá ïádì Lá jëk`ÖK éZë óÖs ÇÖc ï{ LáN <êáKbS¸áÖK êîáäSÖLN êÄÖtSáÖK [áKdOÖKë

=éüLÄRKë ïmKd™Ö ï†îOÖK dëåbSÖÖ íbkSÖK

(M)bdKëáÖK óÖs èôdáÖK Ñëk]ë ï†îOÖK LådVô Xî] àá [áKdOÖKë êáLtÖK QLgLî¸ÖK ÜîîÄR

=ÑZdÖK uá èKëL¸áÖK Üb¡ óÖs LçÖ LçáKb`SgKë êîtîOoÖK

(Y)ï†îOÖK dëåbSÖLN jL` éZëN èôdáÖK dVöR ñbáë êî|îÉ dìbÄSÖ êî{LÉ Uë]N òKdZõ àLám

QL†|N êÄÖtSáÖK QLâLîOÖK uáZë Uë]OÖK òKdZõ ÇÖc ï{ LáN <LçÖ LçmdtRë êî†îOÖK doL`áÖKë

àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖKë <àçäá l|`äáÖK Ñ`bÖK QKëc Láîgß <êZL]ÖK P¸] <òL¸äÖK àá èbb]á

=QLîÖ¡ô óÖK QLîáSäáÖK òL¸äÖKë àîîÖk©K

(b)èdKb´Kë ÜKb`SgßLN ÅÖtSì Láî{ êî|ìdÖK èôdáÖÖ êìbîÖÄSÖK QLgdLááÖKë zdLtáÖK [áb

=ï†îOÖK bLid´Kë êî†îOÖK èdKb¨Ö [áKdN umë ï{ bdKëáÖÖ àîáKbS¸áÖK

(å)óÖs ®ás ï¸îüdÖK dLîSÖK QLgLîg ï{ àî¸äZÖK àîN ~dKë|ÖÖ êîsKdáÖK Uë]OÖK [üLSâ [áb

=êáKbS¸á êìd˛N QLäoëS¸á bëZë

-131- 96-27299

(ë)òL¸äÖKë êî|ìdÖK èôdáÖK jëk`ÖLNë <èôdáÖK dëbN êÄÖtSáÖK Uë]OÖK êìLsdë zdLtáÖK uîZ˛R

QLtáZS¸á èdKbõë <ídÖKë <êNdSÖK p|]ë <LçZLSâõë êìcw©K uáZ ï{ <àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá

êáëLÄáÖ ÑáLÉSáÖK ÜLqäÖKë <êìd]OÖK bdKëáÖKë êîÖ]L¸ÖK ÅoLäáÖK èdKbõë <ï]kÖK zdkÖKë <ãLîáÖK

büLkáë <êîtáSZáÖK êZKd]ÖKë <YKd]©K p|]ë <ïmKd©K ÜKb`SgK nîo`Rë <QL{ØK

eîÉdSÖK uá <èbbZSáÖKë èbìbZÖK ê�LoÖK dbLkáë <êîtîOoÖK UdKëÉÖK àá êìL�ëÖKë <ÇLág©K

=àçRdO`ë àîîÖk©K àLÉ¸ÖK àá òL¸äÖK zdLtá óÖs jL` éZëN

(e)èôdáÖÖ êÖáLÉÖK êÉdL˛áÖK àëb Ñë]R ïSÖK ÅüKëtÖK uîáZ êÖKeõ ÑZô àá dîîxSÖÖ êîZîRKdSgK umë

bdKëáÖK óÖs Ñëk]ÖK ï{ Lçkd{ íëL¸Rë êáKbS¸áÖK êîáäSÖK ï{ èKëL¸áÖK Üb� óÖs

=LçîÖs LçRdoîgë

(\)bLkS�ßKë LîZëÖëäÉSÖKë ÜëÖtÖK QßLZá ï{ dLás©K ê{LÉ àá òL¸äÖKë QLäOÖK ÜîÖtR uîZ˛R

ïsKëÖK dLîS`ßK àçÖ óä¸Sì óS] êîtîOoÖK ê†îOÖLN êÖkSáÖK QLkk`SÖK àá Lådîwë

Láî{ êî†îOÖKë êîáÖtÖKë êìbLkS�ßK êîÖ]áÖK QLìëÖë©K bìb]R ï{ dîäS¸á ÑÉ˛N ÜLçg´Kë

=ÜîÖg ë]â óÖs LçáKb`SgKë êîÖ]áÖKë êîtîOoÖK êîZëÖëÉìßK ÜqäÖKë bdKëáÖK èdKbúN ÅÖtSì

(n)êìdKbßKë êîäÄSÖK ÑLás©LN Q®xS˛áÖK óÖs èë®s <QLáÖLtÖKë QLîäçáÖK ÇKdi´ [áKdN umë

ê]LRõë <àìbLîáÖK ãcå ï{ òL¸äÖKë QLîS|ÖK PìdbSÖ [áKdN umëë êî†îOÖK èdKb´K ï{ <êîNLSÉÖKë

eìetSÖ êkL` dîNKbR cL`RKë àìbLîáÖK ãcå ï{ àçSî�dRë òL¸äÖK }îqëSÖ jd|ÖK àá bìeá

=êo˛â©K ãcå ï{ LçSÉdL˛áë èôdáÖK èdO`

(í)Lçäî¸]Rë LçVKb]SgKë LçáîákR ÜR ïSÖK Lî†îN êáîÖ¸ÖK QLîZëÖëäÉSÖK uîZ˛Rë bìb]R

=òKëg b] óÖs ÑZdÖKë èôdáÖK Üü®R ïSÖKë èôdáÖK uá dëL˛SÖLN

(Ç)<àLÉg¨Ö êîgLg©K ÑÉLîçÖK óÖõ èKëL¸áÖK Üb� óÖs èôdáÖK Ñëkë QLâLÉáõ êîáäSÖ ÜsbÖK ÜìbÄR

<êî¸á˛ÖKë <êî]ìdÖK ê�LoÖK ÑWá <èdë¸îáÖKë êáKbS¸áÖK ê�LoÖK QLîZëÖëäÉRë <êâëáöáÖK ãLîáÖKë

QLáîîÄR Ñ®` àá ÇÖcë <èbbZSáÖK ê�LoÖK dbLká àá Lådîwë <êìëî]ÖK êÖSÉÖK ê�Loë

àìbîtkÖK óÖs QLgLî¸ÖK umëë <ê�LoÖK nîo`Rë <êÉdL˛áÖK óÖs êáüL� QLZLîS]®Ö

=ïäoëÖKë ïÖ]áÖK

(Ñ)c|äRë ÜákR àôë AIII ÜLs ÑëÖ]N uîáZÖÖ ê]LSáë èd{KëSá êîÄäÖK ãLîáÖK àëÉR àô àLám

òLäN èbLsõë êVëÖáÖK êîüLáÖK QLÉO˛ÖK êîÄäR ÑZô àá Lçâëkë ê†îOÖK êìLá]Ö no`

.dKdmô LçSÄ]Ö ïSÖK ãLîáÖK QLtáZS¸á

- ADF:jL`ÖK rLoÄÖK QL¸gùáë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîÖëbÖK QLáqäáÖK PâLZ àá

-132- 96-27299
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(ô)Láî{ êkL`ë <êî†îOÖK ÑüL¸áÖLN êîsëSÖK ï{ QßLkRßK QLsLäk ï{ êÖáLtÖK èôdáÖK ÇKdiõ

=êîsLäkÖK QLîÖátÖKë QLîZëÖëäÉSÖKë QLZSäáÖÖ êî]kÖKë êî†îOÖK dLVØLN ÅÖtSì

(M)Lî†îN êâëáöá QLZSäá YLSâõ uîZ˛SÖ êîüKd˛ÖK ÜçRdb� ÜKb`SgK óÖs àîÉÖçS¸áÖK uîZ˛R

êsKdeÖK QßLZá ï{ èbî|áë Lî†îN êáîÖg QLîZëÖëäÉRë êo˛âô ï{ dLáWSgßK uîZ˛Rë

=êsLäkÖKë èdLZSÖKë ÇLág©K büLkáë

(Y)<dìëbSÖK èbLsõ Å{Kdáë êìëmtÖK êìcw©K Åìë¸R uîZ˛SN êÉÖçS¸áÉ èôdáÖK QKdbLOá Üsb

êîüLîáîÉÖK bKëáÖK ÜîgëR ÇÖc ï{ LáN <QLZSäáÖK ÜîgëRë QLZSäáÖLN êÄÖtSáÖK QLáëÖtáÖKë

às dqäÖK zdkN <àëÉÖçS¸áÖK Lçáç|ì eëádë êxÖN QL{ØK QKbîOá QLìëL]ë êîá¸ÖK

.êNLSÉÖKë èòKdÄÖLN ÜçáLáÖK ñëS¸á ëô ÜådLásô

- B - zLÉ ï¥¥¥ZîRKdSgßK zb¥¥çÖKbîtkÖK à¥¥¥á ÑÉ óÖs QLîÖ§ òL¥¥˛âõ ëô e¥¥ìetR

QLgLî¸ÖK dVô ÜîîÄSÖ ïÖëbÖKë ïáîÖ�´Kë ï¥¥äoëÖK

èôdáÖK óÖs êî†îOÖKë êîüLáâ´K

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- ADG:òLmS�ßK P¸] <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë <êîÖëbÖKë êîáîÖ�´K QLáqäáÖKë <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)büLkáë <êsKdeÖK QLsLo� ï{ <êîáLäÖK àKbÖOÖK ï{ Láîg ß <èôdáÖÖ êîäÄSÖK èbsL¸áÖK ÜìbÄR

bdKëáÖK êîáäR óÖs ÑátÖK êÖkKëá àLámÖ <êsLäkÖKë èdLZSÖKë <èdîxkÖK uìdL˛áÖKë <ÇLág©K

=uìdL˛áÖK ÜîqäR óÖs èôdáÖK èdb� êîáäRë Lî†îN êáîÖg QLîZëÖëäÉR bLZìKë êìd˛OÖK

(M)êgLî¸ÖÖ Q®îÖ]Rë QLîZçäáë Uë]Në <bkdë QLáëÖtá Üqâë <QLâLîN bsKë� UKb]SgK

uá àëLtSÖLNë <àî¸äZÖK àîN ~dKë|ÖK ïsKdR <êÉdL˛áÖK óÖs ê¥¥áüL�ë ó¥¥]äáÖK ê¥¥îÖás

:ïÖì Lá àö˛N <QLîÖ]áÖK QLW]LOÖKë êîáìbLÉ©K QL¸gùáÖK

’@’ê{dtáÖK ÇÖR YLáb´ Lçq|]ë êîtîOoÖK bdKëáÖK èdKbúN LçRdO`ë èôdáÖK ê{dtá

=êáKbS¸áÖK êîáäSÖLN êÄÖtSáÖK QLáëÖtáÖK Üqâë QLâLîOÖK bsKë� ï{ QKdO`ÖKë

’A’nLáâô Lçäá MLOgô êÖáZ às ÜZLäÖK èôdáÖK óÖs êîtîOoÖK bdKëáÖKë ê†îOÖK dëåbR dVô

dKdS]ßKë <ãLîáÖK êîsëâ èòKbdë <zL|ZÖKë <êáKbS¸áÖK dîw Ç®çSgßKë YLSâ´K

UdKëÉÖKë <èdo`ÖK QLìL|äÖKë <d]OÖK ãLîá Më¸äá rL|RdKë <d]kSÖKë <ïáÖLtÖK

<êt˛áÖK QLìL|äÖKë <QL{ØK QKbîOáë êîá¸ÖK êîüLîáîÉÖK bKëáÖK QL|Ö`áë <êîtîOoÖK

=LçO�Kësë ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖKë

-133- 96-27299

’B’eîÉdSÖK uá <êîáäSÖKë ê†îOÖKë <àî¸äZÖK àîN QL	®tÖK àîN êîÖÉîçÖK nNKëdÖK ÑîÖ]R

<ÇLág©K büLkáë <êsLäkÖKë <êsKdeÖK ÑWá èbb]á QLsLo	 óÖs jL` éZëN

zdkÖKë <ãLîáÖK bdKëáë <_LäáÖKë <ïZëÖëîOÖK rëäSÖKë <êî†îOÖK ê]kÖKë <êZKd]ÖKë

=ï]kÖK

’C’êîsLáSZßKë êî{LÄWÖKë êìbLkS	ßKë êî†îOÖK Q®îÖ]SÖK YKdbõë êîáäSÖ dîNKbR cL`RK

[áKdOÖK umë ï{ êîgLgô èëo` ÇÖc }këN <àî¸äZÖK àîN ~dKë|ÖÖ êîsKdáÖKë

=Låbkdë êáLtÖK QLgLî¸ÖKë

’D’eÉKdáë UL]Nô eÉKdáë <dm]ÖKë }ìdÖK ï{ PìdbR eÉKdá òL˛â´ [áKdN umë

=òL¸äÖK àîN Lî†îN êáîÖ¸ÖK QLîZëÖëäÉSÖK d˛äN ÜëÄR êîtZdá

(Y)êî	L|RK <LOgLäá ÇÖc àLÉ LáÖÉ <ÇÖc ï{ LáN <êÖkÖK QKc êîÖëbÖK QLáKeSÖßLN ÜLSÖK bîÄSÖK êÖL|É

QLìL|äÖK Ñá˛R ïSÖK) bëb]ÖK dOs èdLmÖK QLìL|äÖK ÑÄäN êÄÖtSáÖK ñd`ÖK QLî	L|RßKë ÑeLN

=êt˛áÖK QLìL|äÖK ÑÄäN êÄÖtSáÖK êìdcÖK ê	LoÖÖ êîÖëbÖK êÖLÉëÖK QLgdLáá êâëbáë (êáL¸ÖK

ï{ dqäÖKë =àîäáØK ÑÄäÖKë àìe`SÖLN ÅÖtSì Láî{ Lî†îN êáîÖ¸ÖK èdKb¨Ö ^üKëÖ cL|âõë dKbkõë

êO	KdáÖK êÖL|Éë àá©Kë êá®¸ÖÖ dÄS|R ïSÖK ÑÄäÖK QLîÖás dq] óÖõ ïádì òKdZõ cL`RK

êîáîÖ	´Kë êîÖëbÖK QLáKeSÖ®Ö LÄ{ë <êt˛áÖK QLìL|äÖKë èdLmÖK QLìL|äÖÖ àîSádLkÖK èdKb´Kë

òKëg <LåbKdîSgK dq]R ïSÖK àKbÖOÖK óÖK QLìL|äÖK ãcå dìbkR óÖs òLmÄÖKë <êÖkÖK QKc

=êîÖëb QL	L|RK Ñ®` àá ëô êìbd{ ê|kN

(b)ÑëbZ àá AC Ñk|ÖKë ÑátÖK YLçäá cî|äSÖ LçäîN Láî{ë QL¸gùáÖK Ñ`Kb Åî¸äSÖK uîZ˛R

àá <ê¥¥áKbS¸áÖK ê¥¥îáäSÖK êäZÖ óÖõ PÖoì àô Lçäá dëáô êÖáZ êogKëN A@ àdÄÖK ÑLásô

bäs èôdáÖK eÉdá êäZÖ àá QLáåL¸á ˝áSÖR àô <ï¥sLáSZßKë íbLkS	ßK ˝¥¥ÖZáÖK Ñ®`

.ê†îOÖKë èôdáÖLN ÅÖtSì Láî{ A@ àdÄÖK ÑLásô ÑëbZ cî|äR lKdtSgK

êÖ|oÖK - Üß

- ADHêî	L|RßK ãcå ï{ ê]mëáÖK ~ëÄ]ÖK zKdo©K ÑëbÖK ÜdS]R" àöN Ñ|oÖK ~ëÄ] êî	L|RK ÜÖ¸R

éìbÖKë ëô Ñ|oÖK dkäs às dqäÖK lxN <eîîáSÖK rKëâô àá rëâ íô àëb LçSìßëÖ um`ì Ñ|o ÑÉÖ LçäámRë

ïáëÄÖK ÜçÖkô ëô ãdîw ëô ïgLî¸ÖK Üçìôd ëô Üçäìb ëô ÜçSxÖ ëô Üç¸äZ ëô ÜçâëÖ ëô éîÖs ïâëâLÄÖK ïkëÖK ëô

ÇÖc uáë (@@)(@ èdÄ|ÖK <A èbLáÖK) d`§ umë íô ëô <ÜåbÖëá ëô <ÜçSåLs ëô <ÜçRëdV ëô <ïsLáSZßK ëô ïäV´K ëô

Kdëdá èLî]ÖK Ñ]Kdá óÖëô àá eîîáSÖÖ êî]m uÄR êÖ|oÖK àô óÖs ê]LSáÖK QKdiùáÖK ÑbR ÑëbÖK àá dîWÉ ï|{

.@II ÑÉ ï{ D ÑbtáN òL¸äÖK bbs ÑLZdÖK bbs eëLZSì ÜÖLtÖK ÅoLäá ltN ï{ë .LçwëÖN ÜV àáë LçSÖë|oN

êîÖgLäSÖK òLms©K éìë˛R ÑWá èdLmÖK QLgdLááÖKë QLåLZRßK <ñd`ô dëáô àám <àìLOSÖK MLOgô Ñá˛Rë

-134- 96-27299
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(ô)Láî{ êkL`ë <êî†îOÖK ÑüL¸áÖLN êîsëSÖK ï{ QßLkRßK QLsLäk ï{ êÖáLtÖK èôdáÖK ÇKdiõ

=êîsLäkÖK QLîÖátÖKë QLîZëÖëäÉSÖKë QLZSäáÖÖ êî]kÖKë êî†îOÖK dLVØLN ÅÖtSì

(M)Lî†îN êâëáöá QLZSäá YLSâõ uîZ˛SÖ êîüKd˛ÖK ÜçRdb� ÜKb`SgK óÖs àîÉÖçS¸áÖK uîZ˛R

êsKdeÖK QßLZá ï{ èbî|áë Lî†îN êáîÖg QLîZëÖëäÉRë êo˛âô ï{ dLáWSgßK uîZ˛Rë

=êsLäkÖKë èdLZSÖKë ÇLág©K büLkáë

(Y)<dìëbSÖK èbLsõ Å{Kdáë êìëmtÖK êìcw©K Åìë¸R uîZ˛SN êÉÖçS¸áÉ èôdáÖK QKdbLOá Üsb

êîüLîáîÉÖK bKëáÖK ÜîgëR ÇÖc ï{ LáN <QLZSäáÖK ÜîgëRë QLZSäáÖLN êÄÖtSáÖK QLáëÖtáÖKë

às dqäÖK zdkN <àëÉÖçS¸áÖK Lçáç|ì eëádë êxÖN QL{ØK QKbîOá QLìëL]ë êîá¸ÖK

.êNLSÉÖKë èòKdÄÖLN ÜçáLáÖK ñëS¸á ëô ÜådLásô

- B - zLÉ ï¥¥¥ZîRKdSgßK zb¥¥çÖKbîtkÖK à¥¥¥á ÑÉ óÖs QLîÖ§ òL¥¥˛âõ ëô e¥¥ìetR

QLgLî¸ÖK dVô ÜîîÄSÖ ïÖëbÖKë ïáîÖ�´Kë ï¥¥äoëÖK

èôdáÖK óÖs êî†îOÖKë êîüLáâ´K

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- ADG:òLmS�ßK P¸] <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë <êîÖëbÖKë êîáîÖ�´K QLáqäáÖKë <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)büLkáë <êsKdeÖK QLsLo� ï{ <êîáLäÖK àKbÖOÖK ï{ Láîg ß <èôdáÖÖ êîäÄSÖK èbsL¸áÖK ÜìbÄR

bdKëáÖK êîáäR óÖs ÑátÖK êÖkKëá àLámÖ <êsLäkÖKë èdLZSÖKë <èdîxkÖK uìdL˛áÖKë <ÇLág©K

=uìdL˛áÖK ÜîqäR óÖs èôdáÖK èdb� êîáäRë Lî†îN êáîÖg QLîZëÖëäÉR bLZìKë êìd˛OÖK

(M)êgLî¸ÖÖ Q®îÖ]Rë QLîZçäáë Uë]Në <bkdë QLáëÖtá Üqâë <QLâLîN bsKë� UKb]SgK

uá àëLtSÖLNë <àî¸äZÖK àîN ~dKë|ÖK ïsKdR <êÉdL˛áÖK óÖs ê¥¥áüL�ë ó¥¥]äáÖK ê¥¥îÖás

:ïÖì Lá àö˛N <QLîÖ]áÖK QLW]LOÖKë êîáìbLÉ©K QL¸gùáÖK

’@’ê{dtáÖK ÇÖR YLáb´ Lçq|]ë êîtîOoÖK bdKëáÖK èdKbúN LçRdO`ë èôdáÖK ê{dtá

=êáKbS¸áÖK êîáäSÖLN êÄÖtSáÖK QLáëÖtáÖK Üqâë QLâLîOÖK bsKë� ï{ QKdO`ÖKë

’A’nLáâô Lçäá MLOgô êÖáZ às ÜZLäÖK èôdáÖK óÖs êîtîOoÖK bdKëáÖKë ê†îOÖK dëåbR dVô

dKdS]ßKë <ãLîáÖK êîsëâ èòKbdë <zL|ZÖKë <êáKbS¸áÖK dîw Ç®çSgßKë YLSâ´K

UdKëÉÖKë <èdo`ÖK QLìL|äÖKë <d]OÖK ãLîá Më¸äá rL|RdKë <d]kSÖKë <ïáÖLtÖK

<êt˛áÖK QLìL|äÖKë <QL{ØK QKbîOáë êîá¸ÖK êîüLîáîÉÖK bKëáÖK QL|Ö`áë <êîtîOoÖK

=LçO�Kësë ê]Ö¸áÖK QLsKeäÖKë

-133- 96-27299

’B’eîÉdSÖK uá <êîáäSÖKë ê†îOÖKë <àî¸äZÖK àîN QL	®tÖK àîN êîÖÉîçÖK nNKëdÖK ÑîÖ]R

<ÇLág©K büLkáë <êsLäkÖKë <êsKdeÖK ÑWá èbb]á QLsLo	 óÖs jL` éZëN

zdkÖKë <ãLîáÖK bdKëáë <_LäáÖKë <ïZëÖëîOÖK rëäSÖKë <êî†îOÖK ê]kÖKë <êZKd]ÖKë

=ï]kÖK

’C’êîsLáSZßKë êî{LÄWÖKë êìbLkS	ßKë êî†îOÖK Q®îÖ]SÖK YKdbõë êîáäSÖ dîNKbR cL`RK

[áKdOÖK umë ï{ êîgLgô èëo` ÇÖc }këN <àî¸äZÖK àîN ~dKë|ÖÖ êîsKdáÖKë

=Låbkdë êáLtÖK QLgLî¸ÖKë

’D’eÉKdáë UL]Nô eÉKdáë <dm]ÖKë }ìdÖK ï{ PìdbR eÉKdá òL˛â´ [áKdN umë

=òL¸äÖK àîN Lî†îN êáîÖ¸ÖK QLîZëÖëäÉSÖK d˛äN ÜëÄR êîtZdá

(Y)êî	L|RK <LOgLäá ÇÖc àLÉ LáÖÉ <ÇÖc ï{ LáN <êÖkÖK QKc êîÖëbÖK QLáKeSÖßLN ÜLSÖK bîÄSÖK êÖL|É

QLìL|äÖK Ñá˛R ïSÖK) bëb]ÖK dOs èdLmÖK QLìL|äÖK ÑÄäN êÄÖtSáÖK ñd`ÖK QLî	L|RßKë ÑeLN

=êt˛áÖK QLìL|äÖK ÑÄäN êÄÖtSáÖK êìdcÖK ê	LoÖÖ êîÖëbÖK êÖLÉëÖK QLgdLáá êâëbáë (êáL¸ÖK

ï{ dqäÖKë =àîäáØK ÑÄäÖKë àìe`SÖLN ÅÖtSì Láî{ Lî†îN êáîÖ¸ÖK èdKb¨Ö ^üKëÖ cL|âõë dKbkõë

êO	KdáÖK êÖL|Éë àá©Kë êá®¸ÖÖ dÄS|R ïSÖK ÑÄäÖK QLîÖás dq] óÖõ ïádì òKdZõ cL`RK

êîáîÖ	´Kë êîÖëbÖK QLáKeSÖ®Ö LÄ{ë <êt˛áÖK QLìL|äÖKë èdLmÖK QLìL|äÖÖ àîSádLkÖK èdKb´Kë

òKëg <LåbKdîSgK dq]R ïSÖK àKbÖOÖK óÖK QLìL|äÖK ãcå dìbkR óÖs òLmÄÖKë <êÖkÖK QKc

=êîÖëb QL	L|RK Ñ®` àá ëô êìbd{ ê|kN

(b)ÑëbZ àá AC Ñk|ÖKë ÑátÖK YLçäá cî|äSÖ LçäîN Láî{ë QL¸gùáÖK Ñ`Kb Åî¸äSÖK uîZ˛R

àá <ê¥¥áKbS¸áÖK ê¥¥îáäSÖK êäZÖ óÖõ PÖoì àô Lçäá dëáô êÖáZ êogKëN A@ àdÄÖK ÑLásô

bäs èôdáÖK eÉdá êäZÖ àá QLáåL¸á ˝áSÖR àô <ï¥sLáSZßKë íbLkS	ßK ˝¥¥ÖZáÖK Ñ®`

.ê†îOÖKë èôdáÖLN ÅÖtSì Láî{ A@ àdÄÖK ÑLásô ÑëbZ cî|äR lKdtSgK

êÖ|oÖK - Üß

- ADHêî	L|RßK ãcå ï{ ê]mëáÖK ~ëÄ]ÖK zKdo©K ÑëbÖK ÜdS]R" àöN Ñ|oÖK ~ëÄ] êî	L|RK ÜÖ¸R

éìbÖKë ëô Ñ|oÖK dkäs às dqäÖK lxN <eîîáSÖK rKëâô àá rëâ íô àëb LçSìßëÖ um`ì Ñ|o ÑÉÖ LçäámRë

ïáëÄÖK ÜçÖkô ëô ãdîw ëô ïgLî¸ÖK Üçìôd ëô Üçäìb ëô ÜçSxÖ ëô Üç¸äZ ëô ÜçâëÖ ëô éîÖs ïâëâLÄÖK ïkëÖK ëô

ÇÖc uáë (@@)(@ èdÄ|ÖK <A èbLáÖK) d`§ umë íô ëô <ÜåbÖëá ëô <ÜçSåLs ëô <ÜçRëdV ëô <ïsLáSZßK ëô ïäV´K ëô

Kdëdá èLî]ÖK Ñ]Kdá óÖëô àá eîîáSÖÖ êî]m uÄR êÖ|oÖK àô óÖs ê]LSáÖK QKdiùáÖK ÑbR ÑëbÖK àá dîWÉ ï|{

.@II ÑÉ ï{ D ÑbtáN òL¸äÖK bbs ÑLZdÖK bbs eëLZSì ÜÖLtÖK ÅoLäá ltN ï{ë .LçwëÖN ÜV àáë LçSÖë|oN

êîÖgLäSÖK òLms©K éìë˛R ÑWá èdLmÖK QLgdLááÖKë QLåLZRßK <ñd`ô dëáô àám <àìLOSÖK MLOgô Ñá˛Rë

-134- 96-27299
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LáN <dÉOáÖK YKëeÖKë - ULâ´K bôëë ãbÖëá ÑO� àîäZÖK ˝äZ dLîS`K óÖK íbùì Láá - àîäOÖK Ñîm|Rë <óWâ™Ö

ï{ QLäOÖK bm eîîáSÖKë ï¸äZÖK òKbSsßKë ï¸äZÖK Ñ®xSgßKë èôdáÖK bm }ätÖKë <ÑL|o©K YKëe ÇÖc ï{

bbs vëÖOÖK àg óÖK ˇîtì ÇÖcÖ êZîSâë .ãL{dÖKë ê]kÖLN êÖkSáÖK QLgdLááÖK àá ÇÖc dîwë ÜLtoÖK uìeëR

.àîäOÖK bbs àá Ñ�ô QLäOÖK àá

- AEIêâLÉá ï{ àç¸|âô àtmì Xî]N LîsLáSZK àçS†˛äR ídZRë .óâb©K êÖáLtá QLäOÖK ÑáLtR Lá KdîWÉë

LîÖeLäR LåLZRK ®çS¸ì àô êÖë|oÖK êÖ]dá ï{ ÑLáåßKë eîîáSÖK àöi àáë .àç¸|â© àådìbÄR dábì Láá <Ñ�ô

QKdbLOáÖK cL`RK ïxOäìë .ï¸îüdÖK ïsLáSZßK dL¸áÖK às ÑKetâßKë àLád]ÖK óÖs íëoäì dátÖK dKbá óÖs

èbLîÄÖK QLìëS¸á uîáZ ï{ àîäOÖK uá ê†{LÉSáë êÖLt{ë êo˛â èdëkN êÉdL˛áÖÖ QLäOÖK bKbsúN êÖî|ÉÖK

.êî{LÄWÖKë êîgLî¸ÖKë êìbLkS�ßKë êîsLáSZßK

- AE@~bkìë éäîtN ˝äZÖ èeL]äáÖK êìëNdSÖK QLîÖátÖK àî¸äZÖK àîN êáüLÄÖK èKëL¸á®ÖK QßL] eetì Lááë

.êgKdbÖK QKdZ] Ñ`Kb ÑsL|SÖKë àîgdbáÖK }�Këáë êîáîÖtSÖK PîÖLg©Kë bKëáÖKë êîgKdbÖK [åLäáÖK óÖs ÇÖc

- AEAdKëbô àö˛N êÉNdáÖKë êNdLmSáÖK ÑüLgdÖK àá êsëäSá ê|üLo àîÄÖSì àô QLxÖLOÖKë QLäOÖÖ àÉáìë

àá de•SÖÖ êZL]N ÑLZdÖKë òL¸äÖK àô óÖs .Ü®s´K nüLgë àá ÜV àçâKd�ôë àçîgdbáë àçüLN§ àá àç¸äZ

èLsKdá uá ˝äZÖK rëâ óÖs êáüLÄÖK êäáeáÖK êîoáäÖK PÖKëÄÖK ãcå Üîo]SÖ MLO˛ÖKë ÑL|o©K uá ÑátÖK ÑZô

.ãLâbô AEF èdÄ|ÖK ï{ àîOáÖK ë]äÖK óÖs àìbÖKëÖK QLîÖëù¸áë QLOZKëë ~ëÄ]ë ÑL|o©K ~ëÄ]

- AEBàú{ <àKbÖOÖK ltN ï{ èdî`©K àìd˛tÖK QKëä¸ÖK ï{ bKe b� àîáÖtSáÖK ÑL|o©K bbs àô ÜwdNë

Ñîk]SÖ jd{ êáV àÉR ÜÖ @HHI ÜLs ï|{ .QLäOÖK àá LîO¸â dîWÉN Ñm{ô u�ëáN àëq]ì KëÖKe Lá àîäOÖK

LçÖîO� àá ÑáKës óÖK Kcå ñetì àô àÉáìë .êÖ|o àëîÖá G@ Üçäá àLÉ <Ñ|o àëîÖá @BI ÜLáô ïüKbSNßK ÜîÖtSÖK

êîgdbáÖK Å{KdáÖK MLîwë ÑKëá©K óÖK dLÄS{ßKë dÉOáÖK YKëeÖK QßL]ë ÑL|o©K Ñîx˛Rë zdtÖK QLåLZRK

èdg©K Ñ`Kb ÇÖcÉë ÑÉÉ uáSZáÖK ï{ àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖK Übsë QLÄåKdáÖK àîN Ñá]ÖK QßL]ë êî{LÉÖK

bî� àá KdîWÉ b]ì àô QLáÖtáÖK jÄäÖ àÉáì àKbÖOÖK ltN ï{ë .ã®sô AH èdÄ|ÖK ï{ àîOáÖK ë]äÖK óÖs

àg ï{ èöoëÖK êÖîÄV êîÖeäá QLOZKëN r®omßK ï{ QLäOÖK ôbOR QßL]ÖK àá dîWÉ ï{ë .fdKbáÖLN QLäOÖK

PÖw©K ï{ éäs [Säì Láá <òKë¸ÖK óÖs êîÖeäáë êîáîÖtR QLîÖëù¸áN ÜLîÄÖK àçäá u�ëSì ÜV <êìLxÖÖ èdÉOá

.èdÉOá êÖ]dá ï{ êgKdbÖK àá Md¸Rë }îtm ïgdbá òKbô Üs©K

- AECàá dîWÉ ï{ dîOÉ b] óÖK êm|`äá êìëâLWÖK fdKbáÖK ï{ QKbîÄáÖK QLäOÖÖ êìë†áÖK êO¸äÖK TÖKe Láë

QßLZáÖK ï{ ÜîÖtSÖKë PìdbSÖK êtNLSáÖ êkd|ÖK àçÖ \LSR ßë LtîZ˛R QLäOÖK óÄÖR ß Lá KdîWÉ{ .àKbÖOÖK

.ÑátÖK jd{ LçOÖoSR ëô êîáëîÖK àçRLî] LçOÖoSR ïSÖK ê{dtáÖK Ñîk]R àá b]ì Láá <êîZëÖëäÉSÖKë êîáÖtÖK
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- AEDêìbLkS�ßKë êîsLáSZßK QLOZKëÖK òKbô ï{ êÉdL˛áÖK óÖs àîäOÖK àá Ñ�ô LtîZ˛R QLäOÖK óÄÖRë

àëäOÖK LçN uSáSì ïSÖK jd|ÖK ˝|â àá àçâLád] éäs ÜZäì Láá <LçN fdáSÖKë uáSZáÖK ï{ êîgLî¸ÖKë

.dKdÄÖK cL`RK QLîÖás ï{ êÉdL˛áÖÖ

- AEEêîâbOÖK ê]kÖK QLáb`ë êìcxSÖK óÖs LçÖëk] Xî] àá êÖ|oÖK bm ÜüLÄÖK eîîáSÖK íbùì <ÇÖcÉ

àá LâëîÖá CDI ë]äN dbÄì Lá ëáâ ÜeÄR bÄÖë .ÑOÄS¸áÖKë dmL]ÖK ï{ do`ÖÖ LçS]k lìdtR óÖõ êîÖÄtÖKë

.êÖë|oÖK êÖ]dá ï{ ê�LoÖK àîRëdN Xî] àá êìcxSÖK òëg êZîSâ êîáLäÖK àKbÖOÖK ï{ QLxÖLOÖK

- AEFò®ìõ ïxOäì" éâöN <(@C)ÑátÖK [áLâdN àá B-F èdÄ|ÖK ï{ <êîáäSÖKë àLÉ¸ÖÖ ïÖëbÖK dáRùáÖK ÜÖ¸ìë

éZëN ÜLáSåßK uá <zLkâ´Kë ÑbLOSáÖK ÜKdS]ßLN Ü¸SR àî¸äZÖK àîN QL�®s ÜLî� eìetSÖ ÑáLÉÖK ÜLáSåßK

ÜçRLî] àá ï¸äZÖK PâLZÖK êZÖLtá àá KëäÉáSì LáîÉ àîÄåKdáÖÖ êîáb`ÖKë êî|îÄWSÖK QLZL]ÖK êîOÖSN jL`

êÄWÖKë êìd¸ÖK ï{ë <QLáëÖtáÖK óÖK ÑëkëÖK ï{ Ñ|oÖK ~ëÄ] èLsKdá uáë <"êÖëù¸áë êîNLZìõ êZÖLtá

òLîkë©Kë òLNØK QLOZKëë ~ëÄ]ë QLîÖëù¸á às ®m{ <ÅüLÄ]ÖK ê{dtá óÖs ÜüLÄÖK ÑëOÄÖKë ÜKdS]ßKë

ï{ <ëáäÖK ï{ èc`ØK éRKdb�ë óiLáSR êÄìdoNë Üü®áÖK ë]äÖK óÖs <ãbLidõë Ñ|oÖK éîZëR ï{ àîîâëâLÄÖK

uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK ÜLÉ]ô uá ÅNLoSì LáNë <Ñ|oÖK ~ëÄ] êî�L|RK ï{ LçN zdStáÖK é�ëÄ]Ö éSgdLáá

KdLOSsK Ñ|oÖK ^ÖLká Ñm{ô àëÉR àô ïxOäì Ñ|oÖLN êÄÖtSáÖK ÑLás©K uîáZ ï{ë .èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô

êîÖëù¸á óÖs KbîÉöR <ÜççîZëRë òLNØK èdeKùáN MLO˛ÖÖ êÖáLÉSáÖK êî¸äZÖK ê{LÄWÖK uîZ˛R ïxOäìë .Lî¸îüd

.LçâëÖá]Sì ïSÖK QLîÖëù¸áÖLN lëçäÖK óÖs ÜåbsL¸ì LáN êNëk`ÖKë ˝äZÖK ÑLZá ï{ ÜçÉëÖg às dëÉcÖK

- AEGêáëá©K àÉÖ .ÜLs ÑÉ àOZäì êäg @H ë @D àîN àådLásô \ëKdSR TäN àëîÖá @D àá dWÉô ÇLäåë

Ü©K ê]kN íbëì do` óÖsë ÑN èbßëÖKë Ñá]ÖK Ñ®` QL|sLmá óÖs íëoäR Láâõ êìLxÖÖ èdîxk àg ï{

êNLk´K QLìëS¸á ÜçäîN bKbeR QLNL˛ÖK QLçá©K ÑL|oô àú{ ÇÖcÉ .ngëSáÖK ÑbtáÖK óÖs KdîWÉ bìeR èdëkN

ï]KëäÖK àá èôdáÖK eÉdá àî¸]R àëb Ñë]R êOÄs ÑÉ˛ì dÉOáÖK MLZâ´K \dN Láë .QLî{ëÖKë lKdá©LN

àô èdÉOáÖK êáëá©Kë dÉOáÖK YKëeÖÖ àÉáì ßLáZõë .ÜÖLtÖK òL]âô uîáZ ï{ êîsLáSZßKë êìbLkS�ßKë êîáîÖtSÖK

êO¸äÖLN ÑZ©K Ñìëo ïOÖg dVô Láçäs ÜZäì àô ^ZdáÖK àáë .ÑátÖKë ÜîÖtSÖK jd{ àá êxÖLN èdëkN Kb]ì

.LçÖL|oô èLî]ë Ü©K èLî] êîsëäÖ

- AEHfëdî{ ÇÖc ï{ LáN <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©Kë ï¸äZÖK }ätÖK às ÜZäìë

àîäOÖK àá LmdtR dWÉô QLäOÖK àô às ®m{ <ÑL|o©K ê]k óÖs dábá dVô <ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ

LoL˛â àgdLáì ïÉÖ Loëxm QLäOÖK éZKëR Lá KdîWÉë .LçâKë© êÄNL¸ÖK êîá]áÖK dîw êî¸äZÖK QL�®tÖK [üLSäÖ

ÇÖR cL|âõ Übs ëô êìLá]ÖK àîâKë� MLîwë êîsLáSZßK nëxmÖKë àçNLOi ®Wá Lçäá ÑáKës PO¸Në .Lî¸äZ

MLkSwßK ÇÖc ï{ LáN <ï¸äZÖK }ätÖK êkL`Në }ätÖK rKëâô uîáZ ÜLáô QLäOÖK }tm bKbeì <àîâKëÄÖK

.èd`¸ÖKë êìd˛OÖK àçSZ¸âôë àçüLmsô uîN LáNdë dLZRßKë ï¸äZÖK Ñ®xSgßKë ï¸äZÖK òKbSsßKë

-136- 96-27299
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LáN <dÉOáÖK YKëeÖKë - ULâ´K bôëë ãbÖëá ÑO� àîäZÖK ˝äZ dLîS`K óÖK íbùì Láá - àîäOÖK Ñîm|Rë <óWâ™Ö

ï{ QLäOÖK bm eîîáSÖKë ï¸äZÖK òKbSsßKë ï¸äZÖK Ñ®xSgßKë èôdáÖK bm }ätÖKë <ÑL|o©K YKëe ÇÖc ï{

bbs vëÖOÖK àg óÖK ˇîtì ÇÖcÖ êZîSâë .ãL{dÖKë ê]kÖLN êÖkSáÖK QLgdLááÖK àá ÇÖc dîwë ÜLtoÖK uìeëR

.àîäOÖK bbs àá Ñ�ô QLäOÖK àá

- AEIêâLÉá ï{ àç¸|âô àtmì Xî]N LîsLáSZK àçS†˛äR ídZRë .óâb©K êÖáLtá QLäOÖK ÑáLtR Lá KdîWÉë

LîÖeLäR LåLZRK ®çS¸ì àô êÖë|oÖK êÖ]dá ï{ ÑLáåßKë eîîáSÖK àöi àáë .àç¸|â© àådìbÄR dábì Láá <Ñ�ô

QKdbLOáÖK cL`RK ïxOäìë .ï¸îüdÖK ïsLáSZßK dL¸áÖK às ÑKetâßKë àLád]ÖK óÖs íëoäì dátÖK dKbá óÖs

èbLîÄÖK QLìëS¸á uîáZ ï{ àîäOÖK uá ê†{LÉSáë êÖLt{ë êo˛â èdëkN êÉdL˛áÖÖ QLäOÖK bKbsúN êÖî|ÉÖK

.êî{LÄWÖKë êîgLî¸ÖKë êìbLkS�ßKë êîsLáSZßK

- AE@~bkìë éäîtN ˝äZÖ èeL]äáÖK êìëNdSÖK QLîÖátÖK àî¸äZÖK àîN êáüLÄÖK èKëL¸á®ÖK QßL] eetì Lááë

.êgKdbÖK QKdZ] Ñ`Kb ÑsL|SÖKë àîgdbáÖK }�Këáë êîáîÖtSÖK PîÖLg©Kë bKëáÖKë êîgKdbÖK [åLäáÖK óÖs ÇÖc

- AEAdKëbô àö˛N êÉNdáÖKë êNdLmSáÖK ÑüLgdÖK àá êsëäSá ê|üLo àîÄÖSì àô QLxÖLOÖKë QLäOÖÖ àÉáìë

àá de•SÖÖ êZL]N ÑLZdÖKë òL¸äÖK àô óÖs .Ü®s´K nüLgë àá ÜV àçâKd�ôë àçîgdbáë àçüLN§ àá àç¸äZ

èLsKdá uá ˝äZÖK rëâ óÖs êáüLÄÖK êäáeáÖK êîoáäÖK PÖKëÄÖK ãcå Üîo]SÖ MLO˛ÖKë ÑL|o©K uá ÑátÖK ÑZô

.ãLâbô AEF èdÄ|ÖK ï{ àîOáÖK ë]äÖK óÖs àìbÖKëÖK QLîÖëù¸áë QLOZKëë ~ëÄ]ë ÑL|o©K ~ëÄ]

- AEBàú{ <àKbÖOÖK ltN ï{ èdî`©K àìd˛tÖK QKëä¸ÖK ï{ bKe b� àîáÖtSáÖK ÑL|o©K bbs àô ÜwdNë

Ñîk]SÖ jd{ êáV àÉR ÜÖ @HHI ÜLs ï|{ .QLäOÖK àá LîO¸â dîWÉN Ñm{ô u�ëáN àëq]ì KëÖKe Lá àîäOÖK

LçÖîO� àá ÑáKës óÖK Kcå ñetì àô àÉáìë .êÖ|o àëîÖá G@ Üçäá àLÉ <Ñ|o àëîÖá @BI ÜLáô ïüKbSNßK ÜîÖtSÖK

êîgdbáÖK Å{KdáÖK MLîwë ÑKëá©K óÖK dLÄS{ßKë dÉOáÖK YKëeÖK QßL]ë ÑL|o©K Ñîx˛Rë zdtÖK QLåLZRK

èdg©K Ñ`Kb ÇÖcÉë ÑÉÉ uáSZáÖK ï{ àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖK Übsë QLÄåKdáÖK àîN Ñá]ÖK QßL]ë êî{LÉÖK

bî� àá KdîWÉ b]ì àô QLáÖtáÖK jÄäÖ àÉáì àKbÖOÖK ltN ï{ë .ã®sô AH èdÄ|ÖK ï{ àîOáÖK ë]äÖK óÖs

àg ï{ èöoëÖK êÖîÄV êîÖeäá QLOZKëN r®omßK ï{ QLäOÖK ôbOR QßL]ÖK àá dîWÉ ï{ë .fdKbáÖLN QLäOÖK

PÖw©K ï{ éäs [Säì Láá <òKë¸ÖK óÖs êîÖeäáë êîáîÖtR QLîÖëù¸áN ÜLîÄÖK àçäá u�ëSì ÜV <êìLxÖÖ èdÉOá

.èdÉOá êÖ]dá ï{ êgKdbÖK àá Md¸Rë }îtm ïgdbá òKbô Üs©K

- AECàá dîWÉ ï{ dîOÉ b] óÖK êm|`äá êìëâLWÖK fdKbáÖK ï{ QKbîÄáÖK QLäOÖÖ êìë†áÖK êO¸äÖK TÖKe Láë

QßLZáÖK ï{ ÜîÖtSÖKë PìdbSÖK êtNLSáÖ êkd|ÖK àçÖ \LSR ßë LtîZ˛R QLäOÖK óÄÖR ß Lá KdîWÉ{ .àKbÖOÖK

.ÑátÖK jd{ LçOÖoSR ëô êîáëîÖK àçRLî] LçOÖoSR ïSÖK ê{dtáÖK Ñîk]R àá b]ì Láá <êîZëÖëäÉSÖKë êîáÖtÖK
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- AEDêìbLkS�ßKë êîsLáSZßK QLOZKëÖK òKbô ï{ êÉdL˛áÖK óÖs àîäOÖK àá Ñ�ô LtîZ˛R QLäOÖK óÄÖRë

àëäOÖK LçN uSáSì ïSÖK jd|ÖK ˝|â àá àçâLád] éäs ÜZäì Láá <LçN fdáSÖKë uáSZáÖK ï{ êîgLî¸ÖKë

.dKdÄÖK cL`RK QLîÖás ï{ êÉdL˛áÖÖ

- AEEêîâbOÖK ê]kÖK QLáb`ë êìcxSÖK óÖs LçÖëk] Xî] àá êÖ|oÖK bm ÜüLÄÖK eîîáSÖK íbùì <ÇÖcÉ

àá LâëîÖá CDI ë]äN dbÄì Lá ëáâ ÜeÄR bÄÖë .ÑOÄS¸áÖKë dmL]ÖK ï{ do`ÖÖ LçS]k lìdtR óÖõ êîÖÄtÖKë

.êÖë|oÖK êÖ]dá ï{ ê�LoÖK àîRëdN Xî] àá êìcxSÖK òëg êZîSâ êîáLäÖK àKbÖOÖK ï{ QLxÖLOÖK

- AEFò®ìõ ïxOäì" éâöN <(@C)ÑátÖK [áLâdN àá B-F èdÄ|ÖK ï{ <êîáäSÖKë àLÉ¸ÖÖ ïÖëbÖK dáRùáÖK ÜÖ¸ìë

éZëN ÜLáSåßK uá <zLkâ´Kë ÑbLOSáÖK ÜKdS]ßLN Ü¸SR àî¸äZÖK àîN QL�®s ÜLî� eìetSÖ ÑáLÉÖK ÜLáSåßK

ÜçRLî] àá ï¸äZÖK PâLZÖK êZÖLtá àá KëäÉáSì LáîÉ àîÄåKdáÖÖ êîáb`ÖKë êî|îÄWSÖK QLZL]ÖK êîOÖSN jL`

êÄWÖKë êìd¸ÖK ï{ë <QLáëÖtáÖK óÖK ÑëkëÖK ï{ Ñ|oÖK ~ëÄ] èLsKdá uáë <"êÖëù¸áë êîNLZìõ êZÖLtá

òLîkë©Kë òLNØK QLOZKëë ~ëÄ]ë QLîÖëù¸á às ®m{ <ÅüLÄ]ÖK ê{dtá óÖs ÜüLÄÖK ÑëOÄÖKë ÜKdS]ßKë

ï{ <ëáäÖK ï{ èc`ØK éRKdb�ë óiLáSR êÄìdoNë Üü®áÖK ë]äÖK óÖs <ãbLidõë Ñ|oÖK éîZëR ï{ àîîâëâLÄÖK

uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK ÜLÉ]ô uá ÅNLoSì LáNë <Ñ|oÖK ~ëÄ] êî�L|RK ï{ LçN zdStáÖK é�ëÄ]Ö éSgdLáá

KdLOSsK Ñ|oÖK ^ÖLká Ñm{ô àëÉR àô ïxOäì Ñ|oÖLN êÄÖtSáÖK ÑLás©K uîáZ ï{ë .èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô

êîÖëù¸á óÖs KbîÉöR <ÜççîZëRë òLNØK èdeKùáN MLO˛ÖÖ êÖáLÉSáÖK êî¸äZÖK ê{LÄWÖK uîZ˛R ïxOäìë .Lî¸îüd

.LçâëÖá]Sì ïSÖK QLîÖëù¸áÖLN lëçäÖK óÖs ÜåbsL¸ì LáN êNëk`ÖKë ˝äZÖK ÑLZá ï{ ÜçÉëÖg às dëÉcÖK

- AEGêáëá©K àÉÖ .ÜLs ÑÉ àOZäì êäg @H ë @D àîN àådLásô \ëKdSR TäN àëîÖá @D àá dWÉô ÇLäåë

Ü©K ê]kN íbëì do` óÖsë ÑN èbßëÖKë Ñá]ÖK Ñ®` QL|sLmá óÖs íëoäR Láâõ êìLxÖÖ èdîxk àg ï{

êNLk´K QLìëS¸á ÜçäîN bKbeR QLNL˛ÖK QLçá©K ÑL|oô àú{ ÇÖcÉ .ngëSáÖK ÑbtáÖK óÖs KdîWÉ bìeR èdëkN

ï]KëäÖK àá èôdáÖK eÉdá àî¸]R àëb Ñë]R êOÄs ÑÉ˛ì dÉOáÖK MLZâ´K \dN Láë .QLî{ëÖKë lKdá©LN

àô èdÉOáÖK êáëá©Kë dÉOáÖK YKëeÖÖ àÉáì ßLáZõë .ÜÖLtÖK òL]âô uîáZ ï{ êîsLáSZßKë êìbLkS�ßKë êîáîÖtSÖK

êO¸äÖLN ÑZ©K Ñìëo ïOÖg dVô Láçäs ÜZäì àô ^ZdáÖK àáë .ÑátÖKë ÜîÖtSÖK jd{ àá êxÖLN èdëkN Kb]ì

.LçÖL|oô èLî]ë Ü©K èLî] êîsëäÖ

- AEHfëdî{ ÇÖc ï{ LáN <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©Kë ï¸äZÖK }ätÖK às ÜZäìë

àîäOÖK àá LmdtR dWÉô QLäOÖK àô às ®m{ <ÑL|o©K ê]k óÖs dábá dVô <ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ

LoL˛â àgdLáì ïÉÖ Loëxm QLäOÖK éZKëR Lá KdîWÉë .LçâKë© êÄNL¸ÖK êîá]áÖK dîw êî¸äZÖK QL�®tÖK [üLSäÖ

ÇÖR cL|âõ Übs ëô êìLá]ÖK àîâKë� MLîwë êîsLáSZßK nëxmÖKë àçNLOi ®Wá Lçäá ÑáKës PO¸Në .Lî¸äZ

MLkSwßK ÇÖc ï{ LáN <ï¸äZÖK }ätÖK êkL`Në }ätÖK rKëâô uîáZ ÜLáô QLäOÖK }tm bKbeì <àîâKëÄÖK

.èd`¸ÖKë êìd˛OÖK àçSZ¸âôë àçüLmsô uîN LáNdë dLZRßKë ï¸äZÖK Ñ®xSgßKë ï¸äZÖK òKbSsßKë
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- AFIuSáSÖK ï{ èKëL¸áÖKë eîîáSÖK àá LçSìLá] êÖL|ÉÖ êî{Lmõ QLZLîS]Kë eZKë] ê�ëtáÖK êÖ|oÖK éZKëRë

.(BI)àî�ëtáÖK ÜLáô jd|ÖK èKëL¸á àö˛N èb]ëáÖK bsKëÄÖÖ LÄ{ë êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ] uîáZN

- AF@rdKë˛ÖK ÑL|oôë àë]eLäÖKë àëbd˛áÖKë Üçäs óÖ`SáÖK ÑL|o©K êkL`Në <êìLxÖÖ zLtm ÑL|o©K ltNë

êsLáZ óÖõ ÜçüLáSâK ÜÉ]N Üåbm eîîáSÖÖ àîmdtáÖK ÑL|o©K às ®m{ <rKeäÖK ÅoLäá ï{ àëáîÄáÖK ÑL|o©Kë

. êî�ds êîÖ�ô ëô êîäVõ

- AFAàçRLâLÉáõ dìëoR àá òLäWSgK àëb QLäOÖK àîÉáR ÑZô àá eZKë]ÖK uîáZ êÖKeõ ïxOäì ÇÖc óÖsë

ê]kÖK êìLsdë êìcxSÖKë PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK QßLZá ï{ àçÖ êìëL¸Sá jd{ ê]LRõ Ñ®` àá êÖáLÉÖK àçRKdLçáë

.QLáëÖtá àá ÇÖcN ÑkSì Láë êîÖÄtÖKë êîâbOÖK

- AFBêÖLt{ êgLî¸N c`™Ö [ìëdSÖK QLáëÉ]ÖÖ ïxOäì <MLO˛ÖKë ÑL|o©LN êÄÖtSáÖK ÑüL¸áÖÖ íbkSÖK bäsë

[áKdOÖKë QLgLî¸ÖK uîáZÖ ÜLtÖK ãLZRßK àá KòeZ ^OkîÖ ˝äZÖK rëâ ïsKdì dëqäá bLáSsK ÑZô àá ê]mKëë

.àîäOÖKë QLäOÖK àá ÑÉÖ êO¸äÖLN QKdKdÄÖK às êáZLäÖK dLV∞Ö ÑîÖ]R òKdZõ <QKdKdÄÖK cL`RK ÑO� <ÜSì Xî]N

êÖ|oÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK - @ - Üß ïZîRKdSgßK zbçÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- AFC:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)Lçtî�ëSÖ êÖZLs QKòKdZõ LçîÖs ~bkR ëô Ñ|oÖK ~ëÄ] êî�L|RK u�ëR ÜÖ ïSÖK ÑëbÖK cL`RK

óÖs àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK ï{ bìb˛ÖK l]ÖK èLsKdá uá <LçîÖs ÅìbkSÖKë

ïxOäì éâú{ LçîÖs T�bkë êî�L|RßK Tt�ë ïSÖK ÑëbÖK Láô .@HHD ÜLs êìLçâ ÑO� Lçtî�ëR

Lådîwë êìdKb´Kë êîtìd˛SÖK QKòKdZ´K uîáZ cL`RK Ñ®` àá ÑáLÉÖLN Låcî|äR Ñ|ÉR àô LçÖ

=Ñ|oÖK ~ëÄ]Ö ÑáLÉÖK ÜKdS]ßK óÖs uZ˛R êîäîÉáR ê†îN ê†îçRë êáe®ÖK QKòKdZ´K àá

(M)àô ï{ ãbÖëá cäá Å]ÖK éÖ àëÉì àôë ãbÖëá dë{ Ñ|oÖK ÑZ¸ì àöN êÖî|ÉÖK dîNKbSÖK cL`RK

ïÄÖRë éìbÖKë ê{dtá ï{ Å]ÖK <àLÉá´K db� <ÇÖcÉë êî¸äZ ML¸SÉK ï{ Å]ÖKë LágK Ñá]ì

=(@@)Ñ|oÖK ~ëÄ] êî�L|RK àá F èbLáÖK uá L�L¸RK ÇÖcë <LáçSìLsd

(Y)êogKëN ÇÖcë ÜçìbÖKë àá Üü®áÖK ïÖLáÖK ÜsbÖK ÑL|o©K óÄÖSì àöN êÖî|ÉÖK QKëo`ÖK cL`RK

=Ñ|oÖK êÖLsõ àîâKë� cL|âõ Lçäá óSi dîNKbR

(b)bßë©K ÑÉ uSáSì óS] <Ud´LN ÅÖtSì Láî{ QLOÄsë àOw àá êÖ|oÖK éçZKëR Lá êÖKeõ

cL|âõë à¸N <òLmS�ßK P¸] <ÜLîÄÖK Lçäá <dëáô êÖáZ Åìdo às ÇÖcë <eîîáR àëb Üç�ëÄ]N
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<KëVdì àô ï{ èKëL¸áÖK ÜçÖ Ñ|ÉRë <ê{®`ÖK Å] ï{ èKëL¸áÖK ÜçÖ àámR ïSÖK QLtìd˛SÖK

=Ñ|oÖK ˝äZ às dqäÖK lxN

(å)óÖs àîábÄáÖÖ ÑáLÉÖKë d]ÖK LmdÖK dîxN YKëeÖK ÜSì ß àöN êÖî|ÉÖK àîâKëÄÖK cL|âõë àg

b]ÖKë bidÖK à¸Ö óâb©K ïâëâLÄÖK b]ÖLN êÄÖtSáÖK àîâKëÄÖK àg ÇÖc óÖK zLmìë =YKëeÖK

bäs YKëeÖK à¸Ö óâb©K b]ÖK u{dë êáKdkN àîâKëÄÖK ÇÖR cL|âõë <YKëeÖK à¸Ö óâb©K

=òLmS�ßK

(ë)LçüLáâë LçSìLá]ë êÖ|oÖK òLÄN ÑZô àá êÖáLi [áKdNë Ñás no`ë QLgLîg cî|äRë umë

jd|ÖK íëL¸R êÖL|É uá <àL¸â´K ~ëÄ] àá LçÖ LáN ÑáLÉÖK LçtSáR ïá]ìë eetì Láá <LçábÄRë

=êÖáL˛ÖK êîáäSÖK êîÖás àá ôeZSì ß KòeZ no`ÖK ãcå ÑÉ˛R àô ïxOäìë =QLäOÖÖ

(e)ï{ dátÖKë ˝äZÖK rëâ fLgô óÖs ÑL|o©LN êÄÖtSáÖK QLâLîOÖK uîáZ Ñîk|R ÜSì àô àLám

ï{ ˝äZÖK rëâ èLsKdá dëqäá YKdbõ ÑZô àá Lådîwë êîáîÖtSÖKë êî]kÖK QLsLoÄÖK

.[áKdOÖK ÇÖR bkdë cî|äRë nîo`R

- AFD:êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîÖëbÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)Uë]OÖK òKdZõë <dátÖKë ˝äZÖK P¸] êÖ0k|á ÑL|o©LN êÄÖtSáÖK QLâLîOÖKë QLáëÖtáÖK ÜìbÄR

QLgLî¸ÖK êwLîk êîÖás àám [üLSäÖK YKdbúN <òLmS�ßK P¸] <ÜLîÄÖKë QLäOÖK êÖL] às

=êÖ|oÖLN lëçäÖK ÑZô àá QKdKdÄÖK uäkë [áKdOÖKë

(M)<YKëeÖK à¸Ö ïâëâLÄÖK óâb©K b]ÖLN êÄÖtSáÖK àîâKëÄÖK cL|â´ ï¥¥¥sLáSZßK Ü¥¥sbÖK b¥¥îÖëR

.QLäOÖK ÜLáô êîáîÖtSÖK jd|ÖK ê]LRõ Ñ®` àá Láîg ßë

- A - Üß ïZîRKdSgßK zbçÖKQL¥gdLááÖKë }¥¥�KëáÖK ó¥¥Ös òL¥¥mÄÖK

QLäOÖK bm êîOÖ¸ÖK êî{LÄWÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- AFE:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)ï{ êîÖ]áÖK QLáqäáÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK ÜîsbRë uîZ˛SN <òLmS�ßK P¸] <ÜLîÄÖK

=QLäOÖK bm êîOÖ¸ÖK QLgdLááÖKë }�KëáÖK ï{ QKdîîxSÖK uîZ˛SÖ LåbëçZ
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- AFIuSáSÖK ï{ èKëL¸áÖKë eîîáSÖK àá LçSìLá] êÖL|ÉÖ êî{Lmõ QLZLîS]Kë eZKë] ê�ëtáÖK êÖ|oÖK éZKëRë

.(BI)àî�ëtáÖK ÜLáô jd|ÖK èKëL¸á àö˛N èb]ëáÖK bsKëÄÖÖ LÄ{ë êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ] uîáZN

- AF@rdKë˛ÖK ÑL|oôë àë]eLäÖKë àëbd˛áÖKë Üçäs óÖ`SáÖK ÑL|o©K êkL`Në <êìLxÖÖ zLtm ÑL|o©K ltNë

êsLáZ óÖõ ÜçüLáSâK ÜÉ]N Üåbm eîîáSÖÖ àîmdtáÖK ÑL|o©K às ®m{ <rKeäÖK ÅoLäá ï{ àëáîÄáÖK ÑL|o©Kë

. êî�ds êîÖ�ô ëô êîäVõ

- AFAàçRLâLÉáõ dìëoR àá òLäWSgK àëb QLäOÖK àîÉáR ÑZô àá eZKë]ÖK uîáZ êÖKeõ ïxOäì ÇÖc óÖsë

ê]kÖK êìLsdë êìcxSÖKë PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK QßLZá ï{ àçÖ êìëL¸Sá jd{ ê]LRõ Ñ®` àá êÖáLÉÖK àçRKdLçáë

.QLáëÖtá àá ÇÖcN ÑkSì Láë êîÖÄtÖKë êîâbOÖK

- AFBêÖLt{ êgLî¸N c`™Ö [ìëdSÖK QLáëÉ]ÖÖ ïxOäì <MLO˛ÖKë ÑL|o©LN êÄÖtSáÖK ÑüL¸áÖÖ íbkSÖK bäsë

[áKdOÖKë QLgLî¸ÖK uîáZÖ ÜLtÖK ãLZRßK àá KòeZ ^OkîÖ ˝äZÖK rëâ ïsKdì dëqäá bLáSsK ÑZô àá ê]mKëë

.àîäOÖKë QLäOÖK àá ÑÉÖ êO¸äÖLN QKdKdÄÖK às êáZLäÖK dLV∞Ö ÑîÖ]R òKdZõ <QKdKdÄÖK cL`RK ÑO� <ÜSì Xî]N

êÖ|oÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK - @ - Üß ïZîRKdSgßK zbçÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- AFC:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)Lçtî�ëSÖ êÖZLs QKòKdZõ LçîÖs ~bkR ëô Ñ|oÖK ~ëÄ] êî�L|RK u�ëR ÜÖ ïSÖK ÑëbÖK cL`RK

óÖs àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK ï{ bìb˛ÖK l]ÖK èLsKdá uá <LçîÖs ÅìbkSÖKë

ïxOäì éâú{ LçîÖs T�bkë êî�L|RßK Tt�ë ïSÖK ÑëbÖK Láô .@HHD ÜLs êìLçâ ÑO� Lçtî�ëR

Lådîwë êìdKb´Kë êîtìd˛SÖK QKòKdZ´K uîáZ cL`RK Ñ®` àá ÑáLÉÖLN Låcî|äR Ñ|ÉR àô LçÖ

=Ñ|oÖK ~ëÄ]Ö ÑáLÉÖK ÜKdS]ßK óÖs uZ˛R êîäîÉáR ê†îN ê†îçRë êáe®ÖK QKòKdZ´K àá

(M)àô ï{ ãbÖëá cäá Å]ÖK éÖ àëÉì àôë ãbÖëá dë{ Ñ|oÖK ÑZ¸ì àöN êÖî|ÉÖK dîNKbSÖK cL`RK

ïÄÖRë éìbÖKë ê{dtá ï{ Å]ÖK <àLÉá´K db� <ÇÖcÉë êî¸äZ ML¸SÉK ï{ Å]ÖKë LágK Ñá]ì

=(@@)Ñ|oÖK ~ëÄ] êî�L|RK àá F èbLáÖK uá L�L¸RK ÇÖcë <LáçSìLsd

(Y)êogKëN ÇÖcë ÜçìbÖKë àá Üü®áÖK ïÖLáÖK ÜsbÖK ÑL|o©K óÄÖSì àöN êÖî|ÉÖK QKëo`ÖK cL`RK

=Ñ|oÖK êÖLsõ àîâKë� cL|âõ Lçäá óSi dîNKbR

(b)bßë©K ÑÉ uSáSì óS] <Ud´LN ÅÖtSì Láî{ QLOÄsë àOw àá êÖ|oÖK éçZKëR Lá êÖKeõ

cL|âõë à¸N <òLmS�ßK P¸] <ÜLîÄÖK Lçäá <dëáô êÖáZ Åìdo às ÇÖcë <eîîáR àëb Üç�ëÄ]N

-137- 96-27299

<KëVdì àô ï{ èKëL¸áÖK ÜçÖ Ñ|ÉRë <ê{®`ÖK Å] ï{ èKëL¸áÖK ÜçÖ àámR ïSÖK QLtìd˛SÖK

=Ñ|oÖK ˝äZ às dqäÖK lxN

(å)óÖs àîábÄáÖÖ ÑáLÉÖKë d]ÖK LmdÖK dîxN YKëeÖK ÜSì ß àöN êÖî|ÉÖK àîâKëÄÖK cL|âõë àg

b]ÖKë bidÖK à¸Ö óâb©K ïâëâLÄÖK b]ÖLN êÄÖtSáÖK àîâKëÄÖK àg ÇÖc óÖK zLmìë =YKëeÖK

bäs YKëeÖK à¸Ö óâb©K b]ÖK u{dë êáKdkN àîâKëÄÖK ÇÖR cL|âõë <YKëeÖK à¸Ö óâb©K

=òLmS�ßK

(ë)LçüLáâë LçSìLá]ë êÖ|oÖK òLÄN ÑZô àá êÖáLi [áKdNë Ñás no`ë QLgLîg cî|äRë umë

jd|ÖK íëL¸R êÖL|É uá <àL¸â´K ~ëÄ] àá LçÖ LáN ÑáLÉÖK LçtSáR ïá]ìë eetì Láá <LçábÄRë

=êÖáL˛ÖK êîáäSÖK êîÖás àá ôeZSì ß KòeZ no`ÖK ãcå ÑÉ˛R àô ïxOäìë =QLäOÖÖ

(e)ï{ dátÖKë ˝äZÖK rëâ fLgô óÖs ÑL|o©LN êÄÖtSáÖK QLâLîOÖK uîáZ Ñîk|R ÜSì àô àLám

ï{ ˝äZÖK rëâ èLsKdá dëqäá YKdbõ ÑZô àá Lådîwë êîáîÖtSÖKë êî]kÖK QLsLoÄÖK

.[áKdOÖK ÇÖR bkdë cî|äRë nîo`R

- AFD:êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîÖëbÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)Uë]OÖK òKdZõë <dátÖKë ˝äZÖK P¸] êÖ0k|á ÑL|o©LN êÄÖtSáÖK QLâLîOÖKë QLáëÖtáÖK ÜìbÄR

QLgLî¸ÖK êwLîk êîÖás àám [üLSäÖK YKdbúN <òLmS�ßK P¸] <ÜLîÄÖKë QLäOÖK êÖL] às

=êÖ|oÖLN lëçäÖK ÑZô àá QKdKdÄÖK uäkë [áKdOÖKë

(M)<YKëeÖK à¸Ö ïâëâLÄÖK óâb©K b]ÖLN êÄÖtSáÖK àîâKëÄÖK cL|â´ ï¥¥¥sLáSZßK Ü¥¥sbÖK b¥¥îÖëR

.QLäOÖK ÜLáô êîáîÖtSÖK jd|ÖK ê]LRõ Ñ®` àá Láîg ßë

- A - Üß ïZîRKdSgßK zbçÖKQL¥gdLááÖKë }¥¥�KëáÖK ó¥¥Ös òL¥¥mÄÖK

QLäOÖK bm êîOÖ¸ÖK êî{LÄWÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- AFE:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)ï{ êîÖ]áÖK QLáqäáÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK ÜîsbRë uîZ˛SN <òLmS�ßK P¸] <ÜLîÄÖK

=QLäOÖK bm êîOÖ¸ÖK QLgdLááÖKë }�KëáÖK ï{ QKdîîxSÖK uîZ˛SÖ LåbëçZ
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(M)Å]Öì Lá àö˛N àîxÖLOÖK êîsëRë }îÄWR Lçâöi àá êîgdbá PSÉë bKëáë êîáîÖtR [áKdN umë

=êäîtá êî{ds ëô êìbîÖÄR QLgdLáá PO¸N èdLm dLV§ àá êÖ|oÖLN

(Y)QLäOÖK àîN QKcÖK èdëk àî¸]SÖ êîgdbá PSÉë êîáîÖtR bKëáë êîgKdb [åLäá bLáSsKë umë

®îWáR bç˛R T]dN Lá ïSÖK QßLZáÖK ï{ Láîg ßë <àçáLáô ÑátÖKë èLî]ÖK jd{ àî¸]Rë

=LîZëÖëäÉSÖKë ÜÖtÖKë QLîmLìdÖK ÑWá èôdáÖÖ LkëÄäá

(b)bm eîîáSÖÖ LgLgô LçSgdLáá dåLqáë àLìb©Kë bîÖLÄSÖK c`SR ßöN êÖî|ÉÖK QKëo`ÖK cL`RK

.QLäOÖK

- AFF:òLmS¡ßK P¸] <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë <êîÖëbÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)QLZëeSáÖK QLäOÖK ÜLqSâK àëb Ñë]R ïSÖK eZKë]ÖK uîáZ êÖKeõ Lçâöi àá êîáîÖtR ê†îN ê†îçR

Å{Kdá bLZìõ <òLmS¡ßK P¸] <ÇÖc ï{ LáN <êgKdbÖK ï{ QLNL˛ÖK QLçá©Kë ÑáKë]ÖK ëô/ë

}îÄWR ÑOg ê†îçR ÇÖcÉë <Lçäá èbL|SgßK Ñt|ÖLN àÉáìë }îÖLÉSÖK êÖáS]á ÑL|o©K êìLsdÖ

êgKdbÖK QKëäg Ñ®` ÜçîÖLtáë ÜçÖL|oô êìLá] às QLîÖëù¸á àëÖá]Sì àá uîZ˛SÖ àìbÖKëÖK

=LåëÖáÉì ëô LåëÖkKëì ëô êgKdbÖK ï{ ÜLqSâßK KëbëLtì àô óÖs

(M)dîw êâeKëSá Kdëk XORë báStR àô óÖs Ü®s´K nüLgëë êîáîÖtSÖK QL¸gùáÖK uîZ˛R

bKëáÖK ï{ ÑL|o©K ÜKb`SgK óÖs òLmÄÖK ÑZô àá ÑátÖK uá <àîäOÖKë QLäOÖK às êîoáâ

=}ätÖKë zL|g´K àá dLoõ ï{ êÖ|oÖK dìëkRë êî]LN´K

(Y)óÖK íbùR ïSÖK àN´K Ñîm|R MLOgô ÑLk†SgKë êäNßK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK

=óWâ©K bôëë ãbÖëá ÑO¡ àîäZÖK ˝äZ dLîS`K ®Wá Lçäáë <êî¡®`ô dîwë èdLm QLgdLáá

àîäZÖK rëâ bìb]R QLîZëÖëäÉR ÜKb`SgK bLìbeLN àLî]©K àá dîWÉ ï{ dá©K Kcå Ü¡L|Sìë

=ULâ´K êäZô lLçZõ éäs ÜZäì ícÖK

(b)Lçâöi àá ïSÖK ïágdÖK dîwë ïágdÖK ÜîÖtSÖK [áKdOÖ êìëÖë©K ïotR [áKdNë QLgLîg umë

às êîÖëù¸áÖLN r®omßKë QKcÖK dìbÄR êîáäRë ê{dtáÖK ML¸SÉK àá àçäîÉáRë QLäOÖK Üsb

òLNØK êkL`Në <ÑZdÖKë èôdáÖK }îÄWR óÖK êîáKdÖK [áKdOÖÖ jL` ÜLáSåK ò®ìõë =àçRLî]

bm eîîáSÖK êÖKeõ ÇÖc ï{ LáN <LîÖÄsë LîâbN TäOÖK êá®gë ê]k êîáåô àö˛N <QLçá©Kë

òLms©K éìë˛Rë <QLäOÖK bm }ätÖKë <dÉOáÖK YKëeÖK ÇÖcÉë <ÜLtoÖK uìeëR ï{ QLäOÖK

.ÜdL]áÖK ê]{L¸áë MLkSwßKë ï¸äZÖK òKbSsßKë ÑL|o©K èdLsbë <óWâ™Ö êîÖgLäSÖK

-139- 96-27299

- B - Üß ïZîRKdSgßK zbçÖKï¥sëÖK èbL¥¥ìeë ê¥Ö|oÖK ~ë¥Ä] ê¥¥ìLá]ë e¥ìetR

LçRLîâLÉáõë LçRLZLîS]LN

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- AFG:êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîÖëbÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)àîoo`áÖKë QLgLî¸ÖK ïtmKë zë|k àîN °{LÉSáÖK dîw QLäOÖK umëN ïsëÖK bîÖëR

QLtáSZáÖKë êî˛îtáÖK dg©K ñëS¸á óÖs ÇÖcÉë <btkÖK óSi óÖs àìc|äáÖKë àîìdKb´Kë

=êîÖ]áÖK

(M)LçSîsëRë LçRLâLÉáõ àá êä4îN óÖs <êOtk L{ëdq ˇîtR ïSÖK ÇÖR êkL`Në <êÖ|oÖK ÑtZ

~ëÄ] êî£L|RK ÇÖc ï{ LáN <àL¸â´K ~ëÄ]Ö êîÖëbÖK ÇëÉkÖK ómSÄáN LçÖ êÖë|ÉáÖK ~ëÄ]ÖLN

QLáqäáÖK Låc`SR ïSÖK ê|ÖS`áÖK dîNKbSÖKë LçÖZô àá Täg ïSÖK QLtìd˛SÖKë <Ñ|oÖK

=LåeÉdá àî¸]R óÖs êÖáLtÖK êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîáëÉ]ÖK

(Y)ÑátÖK óÖs ÜçtîZ˛Rë <QLäOÖK eÉdá eìetR Ñ|Éì LáN àîäOÖKë QLäOÖKë ÑLZdÖKë òL¸äÖK }îÄWR

=àîäOÖKë QLäOÖK àîN ê†{LÉSáÖK êÉdL˛áÖKë ÑbLOSáÖK ÜKdS]ßK ÅîÄ]R óÖs

(b)bìëeR óÖs ÑátÖKë QL£LtáÖK QLäOÖÖ êáü®áÖK èeçZ©Kë QLáb`ÖK dî{ëR ï{ èKëL¸áÖK Ñîç¸R

.òLmS£ßK P¸] êÖkÖK QKc ÜsbÖK QLáb`N àçR®üLs

- C - Üß ïZîRKdSgßK zbçÖKÜîÖtSÖK QßLZá ï¥{ QL¥¥äOÖK b¥¥m eîîáSÖK ó¥Ös òL¥¥mÄÖK

PìdbSÖKë QKdLçáÖK êîáäRë

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- AFH:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)<ÑL|o©K uîáZÖ êO¸äÖLN éÖLáÉõë éîÖs Ñëk]ÖK ï{ èKëL¸áÖKë ïüKbSNßK ÜîÖtSÖK ÜîátR àLám

àá AG èbLáÖK ï{ éîÖs jëkäáÖK ë]äÖK óÖs àîäOÖKë QLäOÖK àîN êáüLÄÖK èëZ|ÖK êÖKeõë

ÜLs ÑëÖ]N íëâLWÖK ÜîÖtSÖK óÖs Ñëk]ÖK ï{ èKëL¸áÖK êÖL|É ÇÖcÉë =(@@)Ñ|oÖK ~ëÄ] êî£L|RK

<ïäÄSÖKë ïäçáÖK ÜîÖtSÖK ÇÖc ï{ LáN <ïÖLtÖK ÜîÖtSÖK óÖs Ñëk]ÖK ï{ èKëL¸áÖK êÖL|Éë AIID

=àëNëåëáÖKë àëáëd]áÖK ÜçäîN àáë <àîäOÖKë QLäOÖK uîáZÖ

(M)êkL`ë <ML¸]ÖK ûbLOáN ÜLáÖ´Kë êî|îqëÖK êîá©K ë]á [áKdN YLáb´ êáe®ÖK QKëo`ÖK cL`RK

=êîáäSÖK [áKdN ï{ <êgdbáÖLN QLÄ]SÖáÖK dîw QLäOÖÖ êO¸äÖLN

-140- 96-27299
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(M)Å]Öì Lá àö˛N àîxÖLOÖK êîsëRë }îÄWR Lçâöi àá êîgdbá PSÉë bKëáë êîáîÖtR [áKdN umë

=êäîtá êî{ds ëô êìbîÖÄR QLgdLáá PO¸N èdLm dLV§ àá êÖ|oÖLN

(Y)QLäOÖK àîN QKcÖK èdëk àî¸]SÖ êîgdbá PSÉë êîáîÖtR bKëáë êîgKdb [åLäá bLáSsKë umë

®îWáR bç˛R T]dN Lá ïSÖK QßLZáÖK ï{ Láîg ßë <àçáLáô ÑátÖKë èLî]ÖK jd{ àî¸]Rë

=LîZëÖëäÉSÖKë ÜÖtÖKë QLîmLìdÖK ÑWá èôdáÖÖ LkëÄäá

(b)bm eîîáSÖÖ LgLgô LçSgdLáá dåLqáë àLìb©Kë bîÖLÄSÖK c`SR ßöN êÖî|ÉÖK QKëo`ÖK cL`RK

.QLäOÖK

- AFF:òLmS¡ßK P¸] <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë <êîÖëbÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)QLZëeSáÖK QLäOÖK ÜLqSâK àëb Ñë]R ïSÖK eZKë]ÖK uîáZ êÖKeõ Lçâöi àá êîáîÖtR ê†îN ê†îçR

Å{Kdá bLZìõ <òLmS¡ßK P¸] <ÇÖc ï{ LáN <êgKdbÖK ï{ QLNL˛ÖK QLçá©Kë ÑáKë]ÖK ëô/ë

}îÄWR ÑOg ê†îçR ÇÖcÉë <Lçäá èbL|SgßK Ñt|ÖLN àÉáìë }îÖLÉSÖK êÖáS]á ÑL|o©K êìLsdÖ

êgKdbÖK QKëäg Ñ®` ÜçîÖLtáë ÜçÖL|oô êìLá] às QLîÖëù¸á àëÖá]Sì àá uîZ˛SÖ àìbÖKëÖK

=LåëÖáÉì ëô LåëÖkKëì ëô êgKdbÖK ï{ ÜLqSâßK KëbëLtì àô óÖs

(M)dîw êâeKëSá Kdëk XORë báStR àô óÖs Ü®s´K nüLgëë êîáîÖtSÖK QL¸gùáÖK uîZ˛R

bKëáÖK ï{ ÑL|o©K ÜKb`SgK óÖs òLmÄÖK ÑZô àá ÑátÖK uá <àîäOÖKë QLäOÖK às êîoáâ

=}ätÖKë zL|g´K àá dLoõ ï{ êÖ|oÖK dìëkRë êî]LN´K

(Y)óÖK íbùR ïSÖK àN´K Ñîm|R MLOgô ÑLk†SgKë êäNßK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK

=óWâ©K bôëë ãbÖëá ÑO¡ àîäZÖK ˝äZ dLîS`K ®Wá Lçäáë <êî¡®`ô dîwë èdLm QLgdLáá

àîäZÖK rëâ bìb]R QLîZëÖëäÉR ÜKb`SgK bLìbeLN àLî]©K àá dîWÉ ï{ dá©K Kcå Ü¡L|Sìë

=ULâ´K êäZô lLçZõ éäs ÜZäì ícÖK

(b)Lçâöi àá ïSÖK ïágdÖK dîwë ïágdÖK ÜîÖtSÖK [áKdOÖ êìëÖë©K ïotR [áKdNë QLgLîg umë

às êîÖëù¸áÖLN r®omßKë QKcÖK dìbÄR êîáäRë ê{dtáÖK ML¸SÉK àá àçäîÉáRë QLäOÖK Üsb

òLNØK êkL`Në <ÑZdÖKë èôdáÖK }îÄWR óÖK êîáKdÖK [áKdOÖÖ jL` ÜLáSåK ò®ìõë =àçRLî]

bm eîîáSÖK êÖKeõ ÇÖc ï{ LáN <LîÖÄsë LîâbN TäOÖK êá®gë ê]k êîáåô àö˛N <QLçá©Kë

òLms©K éìë˛Rë <QLäOÖK bm }ätÖKë <dÉOáÖK YKëeÖK ÇÖcÉë <ÜLtoÖK uìeëR ï{ QLäOÖK

.ÜdL]áÖK ê]{L¸áë MLkSwßKë ï¸äZÖK òKbSsßKë ÑL|o©K èdLsbë <óWâ™Ö êîÖgLäSÖK

-139- 96-27299

- B - Üß ïZîRKdSgßK zbçÖKï¥sëÖK èbL¥¥ìeë ê¥Ö|oÖK ~ë¥Ä] ê¥¥ìLá]ë e¥ìetR

LçRLîâLÉáõë LçRLZLîS]LN

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- AFG:êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîÖëbÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)àîoo`áÖKë QLgLî¸ÖK ïtmKë zë|k àîN °{LÉSáÖK dîw QLäOÖK umëN ïsëÖK bîÖëR

QLtáSZáÖKë êî˛îtáÖK dg©K ñëS¸á óÖs ÇÖcÉë <btkÖK óSi óÖs àìc|äáÖKë àîìdKb´Kë

=êîÖ]áÖK

(M)LçSîsëRë LçRLâLÉáõ àá êä4îN óÖs <êOtk L{ëdq ˇîtR ïSÖK ÇÖR êkL`Në <êÖ|oÖK ÑtZ

~ëÄ] êî£L|RK ÇÖc ï{ LáN <àL¸â´K ~ëÄ]Ö êîÖëbÖK ÇëÉkÖK ómSÄáN LçÖ êÖë|ÉáÖK ~ëÄ]ÖLN

QLáqäáÖK Låc`SR ïSÖK ê|ÖS`áÖK dîNKbSÖKë LçÖZô àá Täg ïSÖK QLtìd˛SÖKë <Ñ|oÖK

=LåeÉdá àî¸]R óÖs êÖáLtÖK êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîáëÉ]ÖK

(Y)ÑátÖK óÖs ÜçtîZ˛Rë <QLäOÖK eÉdá eìetR Ñ|Éì LáN àîäOÖKë QLäOÖKë ÑLZdÖKë òL¸äÖK }îÄWR

=àîäOÖKë QLäOÖK àîN ê†{LÉSáÖK êÉdL˛áÖKë ÑbLOSáÖK ÜKdS]ßK ÅîÄ]R óÖs

(b)bìëeR óÖs ÑátÖKë QL£LtáÖK QLäOÖÖ êáü®áÖK èeçZ©Kë QLáb`ÖK dî{ëR ï{ èKëL¸áÖK Ñîç¸R

.òLmS£ßK P¸] êÖkÖK QKc ÜsbÖK QLáb`N àçR®üLs

- C - Üß ïZîRKdSgßK zbçÖKÜîÖtSÖK QßLZá ï¥{ QL¥¥äOÖK b¥¥m eîîáSÖK ó¥Ös òL¥¥mÄÖK

PìdbSÖKë QKdLçáÖK êîáäRë

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- AFH:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)<ÑL|o©K uîáZÖ êO¸äÖLN éÖLáÉõë éîÖs Ñëk]ÖK ï{ èKëL¸áÖKë ïüKbSNßK ÜîÖtSÖK ÜîátR àLám

àá AG èbLáÖK ï{ éîÖs jëkäáÖK ë]äÖK óÖs àîäOÖKë QLäOÖK àîN êáüLÄÖK èëZ|ÖK êÖKeõë

ÜLs ÑëÖ]N íëâLWÖK ÜîÖtSÖK óÖs Ñëk]ÖK ï{ èKëL¸áÖK êÖL|É ÇÖcÉë =(@@)Ñ|oÖK ~ëÄ] êî£L|RK

<ïäÄSÖKë ïäçáÖK ÜîÖtSÖK ÇÖc ï{ LáN <ïÖLtÖK ÜîÖtSÖK óÖs Ñëk]ÖK ï{ èKëL¸áÖK êÖL|Éë AIID

=àëNëåëáÖKë àëáëd]áÖK ÜçäîN àáë <àîäOÖKë QLäOÖK uîáZÖ

(M)êkL`ë <ML¸]ÖK ûbLOáN ÜLáÖ´Kë êî|îqëÖK êîá©K ë]á [áKdN YLáb´ êáe®ÖK QKëo`ÖK cL`RK

=êîáäSÖK [áKdN ï{ <êgdbáÖLN QLÄ]SÖáÖK dîw QLäOÖÖ êO¸äÖLN

-140- 96-27299
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(Y)~ëÄ] ˝ìdbR Ñá˛ì àô óÖs ÑátÖKë êîáîÖtSÖK [áKdOÖK ï{ àL¸â´K ~ëÄ] ˝ìdbR eìetR

àL¸â´K ~ëÄ] àá ôeZSì ß òeZ êÖ|oÖKë èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] àô óÖs KbîÉöR àL¸â´K

=êüeZSÖK ßë ÜLk|âßK ßë zdkSÖK ÑOÄì ß êáLtÖK

(b)bdKëá jîk`R Ñ®` àá QLäOÖÖ ïgdbáÖK òLÄOSgßK Qßbtá àî¸]Rë ïgKdbÖK bîÄÖK èbLìe

ÜîqäR Åìdo às àìbÖKëÖKë ïÖ]áÖK uáSZáÖK Üsbë bîìöR fLáSÖKë QLîâKeîáÖK ï{ êáü®á

~L]SÖßK [áKdN ê†îçRë <êîgKdbÖK ^äáÖKë e{Kë]ÖK ÜìbÄRë <êîgdbáÖK ÑëKbZÖK êâëdáë <Q®á]ÖK

=dîNKbSÖK àá ÇÖc dîwë <êîágdÖK fdKbáÖLN QLÄ]SÖáÖK dîw QLäOÖÖ ÜîÖtSÖLN

(å)êîÖátÖK ï{ Üådëb àö˛N ïsëÖK èbLìeë àîNdáÖKë àîgdbáÖÖ êîOìdbSÖK bKëáÖKë [áKdOÖK umë

=˝äZÖK rëâ ïsKdì ícÖK ÜîÖtSÖK ÑZô àá êÖLt|ÖK QLîZîRKdSgßLN ÜåbìëeR êîxN <êîáîÖtSÖK

(ë)\LSá ëå Lá QLîtáLZÖK QKcLSg©Kë QLáÖtáÖÖ \LSì àô àLámN êÖî|ÉÖK QKòKdZßK cL`RK

.êâLÉáë QLîâLÉáõ àá àîîtáLZÖK ècRLg©Kë àîáÖtáÖÖ

- AGI:êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîÖëbÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)êÉdL˛áÖKë ÑátÖÖ QLäOÖÖ ê]LSáÖK jd|ÖK èbLìeÖ QKdLçáÖK óÖs PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK ÑOg ê†îçR

=dKdÄÖK uäk QLîÖás ï{

(M)êìbLkS«ßK ÜqäÖK òKböN ÑkSì Láî{ àçRKdLçáë QLäOÖK zdLtá èbLìeÖ ÜîÖtSÖK ÑOg ê†îçR

=êîgLî¸ÖKë êîÖLáÖKë

(Y)ÑZô àá ê«LtáÖK êÖ|oÖÖ êO¸äÖLN QKdLçáÖK óÖs PìdbSÖKë Üü®áÖK ÜîÖtSÖK óÖs Ñëk]ÖK àLám

=èLî]ÖK ï{ êÖáLÉÖK LçSÉdL˛á

(b)MLtÖ©K ÑWá <êîgdbáÖK dîw êo˛â©K ï{ QLäOÖÖ êìëL¸SáÖKë êÖáLÉÖK êÉdL˛áÖK eìetR

.êî{LÄWÖKë êî]d¸áÖK êo˛â©Kë êîmLìdÖK

- D - Üß ïZîRKdSgßK zbçÖKï¥¥ÖLZá ï¥¥{ QL¥¥äOÖK b¥¥m e¥îîáSÖK ó¥¥Ös òL¥¥mÄÖK

ê¥¥ìcxSÖKë ê¥¥]kÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- AG@:êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîÖëbÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

-141- 96-27299

(ô)ÑLZá ï{ QLäOÖK bm êìeîîáSÖK QLgdLááÖK óÖs òLmÄÖK àö˛N êáLtÖK QLáëÖtáÖK ÜìbÄR

=êî]kÖK QLáb`ÖK óÖs Ñëk]ÖK jd{ë êìcxSÖKë ÜLtoÖK jk] uìeëR

(M)èbLìeë êáîÖ¸ÖK êìcxSÖKë ê]kÖK àö˛N êáLs uáSZáÖKë àîáÖtáÖKë àìbÖKëÖKë êÖ|oÖK êîsëR

=dÉOáÖK Ñá]ÖK QßL]N êÖkSáÖK Q®É˛áÖK àá Lådîwë êî]kÖK dLo`©LN ïsëÖK

(Y)êî]kÖK êìLsdÖK [áKdN êkL`Në <êî]kÖK QLáb`ÖKë ï]kÖK }îÄWSÖK éîZëR èbLsõë eìetR

ïOÖR ïSÖK èbîZÖK êî]kÖK [áKdOÖK ÜîákRë êîNLZâ´Kë êî¸äZÖK ê]kÖK ÇÖc ï{ LáN <êîÖë©K

óÖs QLÉiëáÖKë QLNL˛ÖK QLçá©K QLZLîS]LN óätRë QLäOÖÖ êîÖÄtÖKë êìb¸ZÖK QLZLîS]ßK

=QLtmdáÖK QLçá©Kë èbßëÖK

(b)ldtR ÑîÖÄSÖ ïsLáZÖKë íbd|ÖK ÑátÖÖ KeìetR Üçtá ÑkKëSÖKë àKd¡©K ÜîÖtSÖ [áKdN umë

Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©Kë ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî|N êNLk®Ö QLîS|ÖK

<êîáäSÖKë àLÉ¸ÖÖ ïÖëbÖK dáRùáÖK Ñás [áLâdN ï{ éîÖs Å|SáÖK ë]äÖK óÖs <ï¸äZÖK ÑLkRßK

ï{ LçîÖK dL˛áÖK àìbÖKëÖK dKëböN zKdSsßK uá <dáRùáÖK Kcå dìdÄR ï{ bb]áÖK ë]äÖK óÖsë

=Kcå ÑátÖK YLçäá àá AEF èdÄ|ÖK

(å)ÅÖtSì Láî{ <QLÄåKdáÖK zë|k àîN êkL`Në <àçäîN QLáëÖtáÖK d˛âë QLäOÖK }îÄWR àLám

Ñás [áLâdN ï{ éîÖs Å|SáÖK ë]äÖK óÖs <êî¸äZÖKë êîNLZâßK ê]kÖKë MLZâßK êîZëÖëî¸|N

êgdLááë <dáRùáÖK ÇÖc dìdÄR ï{ bb]áÖK ë]äÖK óÖsë <êîáäSÖKë àLÉ¸ÖÖ ïÖëbÖK dáRùáÖK

ïSÖK lKdá©Kë <êîNLZâßK ê]kÖKë <èdg©K èLî]ë <êîÖëù¸áÖLN Ü¸Sì ÑÉ˛N èdg©K ÜîqäR

àá êìL¡ëÖKë êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî|N êNLkßKë <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR

=AEF èdÄ|ÖK ï{ LçîÖK dL˛áÖK àìbÖKëÖK dKëböN zKdSsßK uá <ebì´K

(ë)[åLäáÖKë êîá©K ë]á [áKdN àá ôeZSì ß KòeZ é|këN íëcxSÖKë ï]kÖK PìdbSÖK YKdbõ

=êÖ|oÖK ê]Öká ÅÄ]ì LáN ïüKbSNßK ÜîÖtSÖK ñëS¸á àá KòbN êîgdbáÖK

(e)Ñ®` àá ïNLZâßKë ï¸äZÖK ÇëÖ¸ÖKë ê]kÖK ÑLZá ï{ àîÄåKdáÖK êîÖëù¸áë dëb bîÉöR

=AEF èdÄ|ÖK ï{ ˇ¡ëâ Lá ë]â óÖs <êáü®áÖK èdë˛áÖK QLîÖásë QLáb`ÖLN ÜåbìëeR

(\)QLZLîS]ßK àö˛N êî]kÖK PâKëZÖK íc|äáë ïoo`áÖ êîOìdbSÖKë êîá®s´K [áKdOÖK umë

=êÖ|oÖÖ êkL`ÖK êî]kÖK

(n)<ÑL|o©K ê]kN dmR ïSÖK êìbîÖÄSÖK QLgdLááÖK òLxÖõ êîxN êáü®áÖK dîNKbSÖK uîáZ cL`RK

.(@@)Ñ|oÖK ~ëÄ] êî¡L|RK àá AC èbLáÖK ï{ éîÖs jëkäáÖK ë]äÖK óÖs

-142- 96-27299
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(Y)~ëÄ] ˝ìdbR Ñá˛ì àô óÖs ÑátÖKë êîáîÖtSÖK [áKdOÖK ï{ àL¸â´K ~ëÄ] ˝ìdbR eìetR

àL¸â´K ~ëÄ] àá ôeZSì ß òeZ êÖ|oÖKë èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ] àô óÖs KbîÉöR àL¸â´K

=êüeZSÖK ßë ÜLk|âßK ßë zdkSÖK ÑOÄì ß êáLtÖK

(b)bdKëá jîk`R Ñ®` àá QLäOÖÖ ïgdbáÖK òLÄOSgßK Qßbtá àî¸]Rë ïgKdbÖK bîÄÖK èbLìe

ÜîqäR Åìdo às àìbÖKëÖKë ïÖ]áÖK uáSZáÖK Üsbë bîìöR fLáSÖKë QLîâKeîáÖK ï{ êáü®á

~L]SÖßK [áKdN ê†îçRë <êîgKdbÖK ^äáÖKë e{Kë]ÖK ÜìbÄRë <êîgdbáÖK ÑëKbZÖK êâëdáë <Q®á]ÖK

=dîNKbSÖK àá ÇÖc dîwë <êîágdÖK fdKbáÖLN QLÄ]SÖáÖK dîw QLäOÖÖ ÜîÖtSÖLN

(å)êîÖátÖK ï{ Üådëb àö˛N ïsëÖK èbLìeë àîNdáÖKë àîgdbáÖÖ êîOìdbSÖK bKëáÖKë [áKdOÖK umë

=˝äZÖK rëâ ïsKdì ícÖK ÜîÖtSÖK ÑZô àá êÖLt|ÖK QLîZîRKdSgßLN ÜåbìëeR êîxN <êîáîÖtSÖK

(ë)\LSá ëå Lá QLîtáLZÖK QKcLSg©Kë QLáÖtáÖÖ \LSì àô àLámN êÖî|ÉÖK QKòKdZßK cL`RK

.êâLÉáë QLîâLÉáõ àá àîîtáLZÖK ècRLg©Kë àîáÖtáÖÖ

- AGI:êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîÖëbÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)êÉdL˛áÖKë ÑátÖÖ QLäOÖÖ ê]LSáÖK jd|ÖK èbLìeÖ QKdLçáÖK óÖs PìdbSÖKë ÜîÖtSÖK ÑOg ê†îçR

=dKdÄÖK uäk QLîÖás ï{

(M)êìbLkS«ßK ÜqäÖK òKböN ÑkSì Láî{ àçRKdLçáë QLäOÖK zdLtá èbLìeÖ ÜîÖtSÖK ÑOg ê†îçR

=êîgLî¸ÖKë êîÖLáÖKë

(Y)ÑZô àá ê«LtáÖK êÖ|oÖÖ êO¸äÖLN QKdLçáÖK óÖs PìdbSÖKë Üü®áÖK ÜîÖtSÖK óÖs Ñëk]ÖK àLám

=èLî]ÖK ï{ êÖáLÉÖK LçSÉdL˛á

(b)MLtÖ©K ÑWá <êîgdbáÖK dîw êo˛â©K ï{ QLäOÖÖ êìëL¸SáÖKë êÖáLÉÖK êÉdL˛áÖK eìetR

.êî{LÄWÖKë êî]d¸áÖK êo˛â©Kë êîmLìdÖK

- D - Üß ïZîRKdSgßK zbçÖKï¥¥ÖLZá ï¥¥{ QL¥¥äOÖK b¥¥m e¥îîáSÖK ó¥¥Ös òL¥¥mÄÖK

ê¥¥ìcxSÖKë ê¥¥]kÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- AG@:êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîÖëbÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

-141- 96-27299

(ô)ÑLZá ï{ QLäOÖK bm êìeîîáSÖK QLgdLááÖK óÖs òLmÄÖK àö˛N êáLtÖK QLáëÖtáÖK ÜìbÄR

=êî]kÖK QLáb`ÖK óÖs Ñëk]ÖK jd{ë êìcxSÖKë ÜLtoÖK jk] uìeëR

(M)èbLìeë êáîÖ¸ÖK êìcxSÖKë ê]kÖK àö˛N êáLs uáSZáÖKë àîáÖtáÖKë àìbÖKëÖKë êÖ|oÖK êîsëR

=dÉOáÖK Ñá]ÖK QßL]N êÖkSáÖK Q®É˛áÖK àá Lådîwë êî]kÖK dLo`©LN ïsëÖK

(Y)êî]kÖK êìLsdÖK [áKdN êkL`Në <êî]kÖK QLáb`ÖKë ï]kÖK }îÄWSÖK éîZëR èbLsõë eìetR

ïOÖR ïSÖK èbîZÖK êî]kÖK [áKdOÖK ÜîákRë êîNLZâ´Kë êî¸äZÖK ê]kÖK ÇÖc ï{ LáN <êîÖë©K

óÖs QLÉiëáÖKë QLNL˛ÖK QLçá©K QLZLîS]LN óätRë QLäOÖÖ êîÖÄtÖKë êìb¸ZÖK QLZLîS]ßK

=QLtmdáÖK QLçá©Kë èbßëÖK

(b)ldtR ÑîÖÄSÖ ïsLáZÖKë íbd|ÖK ÑátÖÖ KeìetR Üçtá ÑkKëSÖKë àKd¡©K ÜîÖtSÖ [áKdN umë

Åìdo às ÑÄSäR ïSÖK lKdá©Kë ebì´K/êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî|N êNLk®Ö QLîS|ÖK

<êîáäSÖKë àLÉ¸ÖÖ ïÖëbÖK dáRùáÖK Ñás [áLâdN ï{ éîÖs Å|SáÖK ë]äÖK óÖs <ï¸äZÖK ÑLkRßK

ï{ LçîÖK dL˛áÖK àìbÖKëÖK dKëböN zKdSsßK uá <dáRùáÖK Kcå dìdÄR ï{ bb]áÖK ë]äÖK óÖsë

=Kcå ÑátÖK YLçäá àá AEF èdÄ|ÖK

(å)ÅÖtSì Láî{ <QLÄåKdáÖK zë|k àîN êkL`Në <àçäîN QLáëÖtáÖK d˛âë QLäOÖK }îÄWR àLám

Ñás [áLâdN ï{ éîÖs Å|SáÖK ë]äÖK óÖs <êî¸äZÖKë êîNLZâßK ê]kÖKë MLZâßK êîZëÖëî¸|N

êgdLááë <dáRùáÖK ÇÖc dìdÄR ï{ bb]áÖK ë]äÖK óÖsë <êîáäSÖKë àLÉ¸ÖÖ ïÖëbÖK dáRùáÖK

ïSÖK lKdá©Kë <êîNLZâßK ê]kÖKë <èdg©K èLî]ë <êîÖëù¸áÖLN Ü¸Sì ÑÉ˛N èdg©K ÜîqäR

àá êìL¡ëÖKë êìd˛OÖK êsLäáÖK jÄâ fëdî|N êNLkßKë <ï¸äZÖK ÑLkRßK Åìdo às ÑÄSäR

=AEF èdÄ|ÖK ï{ LçîÖK dL˛áÖK àìbÖKëÖK dKëböN zKdSsßK uá <ebì´K

(ë)[åLäáÖKë êîá©K ë]á [áKdN àá ôeZSì ß KòeZ é|këN íëcxSÖKë ï]kÖK PìdbSÖK YKdbõ

=êÖ|oÖK ê]Öká ÅÄ]ì LáN ïüKbSNßK ÜîÖtSÖK ñëS¸á àá KòbN êîgdbáÖK

(e)Ñ®` àá ïNLZâßKë ï¸äZÖK ÇëÖ¸ÖKë ê]kÖK ÑLZá ï{ àîÄåKdáÖK êîÖëù¸áë dëb bîÉöR

=AEF èdÄ|ÖK ï{ ˇ¡ëâ Lá ë]â óÖs <êáü®áÖK èdë˛áÖK QLîÖásë QLáb`ÖLN ÜåbìëeR

(\)QLZLîS]ßK àö˛N êî]kÖK PâKëZÖK íc|äáë ïoo`áÖ êîOìdbSÖKë êîá®s´K [áKdOÖK umë

=êÖ|oÖÖ êkL`ÖK êî]kÖK

(n)<ÑL|o©K ê]kN dmR ïSÖK êìbîÖÄSÖK QLgdLááÖK òLxÖõ êîxN êáü®áÖK dîNKbSÖK uîáZ cL`RK

.(@@)Ñ|oÖK ~ëÄ] êî¡L|RK àá AC èbLáÖK ï{ éîÖs jëkäáÖK ë]äÖK óÖs

-142- 96-27299
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- E - Üß ïZîRKdSgßK zbçÖKêìLá]ë ÑL|o©K ÑátÖ íbLkS�ßK Ñ®xSgßK óÖs òLmÄÖK

ÑátÖK ï{ QKdîxkÖK QLîS|ÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- AGA:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)Ñ®xSgßK àá Ñ|oÖK êìLá] óÖs <(@@)Ñ|oÖK ~ëÄ] êî�L|RK àá BA èbLáÖK uá Lî˛áR <ÑátÖK

ëô Ñ|oÖK ÜîÖtSÖ ê�LsK ÑWáì àô ëô Kdîo` àëÉì àô ^Zdì Ñás íô òKbô àáë íbLkS�ßK

ëô íëätáÖK ëô ï]ëdÖK ëô ïÖÄtÖK ëô ïâbOÖK ãëáäN ëô Ñ|oÖK ê]kN KdLm àëÉì àô

=ïsLáSZßK

(M)dîìLtá uá ÅNLoSì LáN êîäoëÖK QLtìd˛SÖK ï{ ÑL|o©K Ñîx˛SÖ óâbô ídás b] àîîtR

uîáZ ï{ <QLäOÖK ÇÖc ï{ LáN <Ñ|oÖK ~ëÄ] êî�L|RKë Ñët|áÖK êìdL¸ÖK êîÖëbÖK ÑátÖK

=nL˛äÖK QLsLo�

(Y):Lçäá óSi QKòKdZK Åìdo às ÑátÖK ï{ QKdîxkÖK QLäOÖK êìLá]

’@’=ÑátÖK ï{ ÑëOÄÖK dLásô ëô dátÖ óâbô b] umë

’A’éîÖs jäR ß ícÖK ÑL|o©K Ñás dq] <ÑátÖK T�ë ÜKdS]K) ÑátÖK zëdqÖ Åî�bÖK bkdÖK

=(ÑátÖK ï{ êáLtÖKë êkL`ÖK êî]kÖK zëdqÖK bkdë <êîäoëÖK QLtìd˛SÖK

’B’=ïsLáSZßK àLámÖLN êîoxSÖK ÅîOoR

’C’=àîÖkKëSáÖK ÜîÖtSÖKë PìdbSÖLN c`©K

(b)bëZë êÖL|Éë ÑL|o©K Ñás ÜqäR ïSÖK QLtìd˛SÖK eìetR óÖs òLmS�ßK bäs ÑátÖK

=QLtìd˛SÖK ÇÖR cL|âõ êîÖLt{ àámR ïSÖK QKòKeZÖK àá Lådîw ëô êáü®áÖK QLNëÄtÖK

(å)ÑátÖK êáqäá dîìLtá <òLmS�ßK P¸] <ÇÖc ï{ LáN <êáüLÄÖK êîÖëbÖK ÑátÖK dîìLtá ÜKb`SgK

QLgLîgë QLtìd˛R umë êîÖás ï{ LçN bidS¸ì ïÉÖ <àîÖáLtÖK ÑL|o©K êìLá]Ö êîÖëbÖK

.êîäoëÖK ÑátÖK

-143- 96-27299

êÖ|oÖK bm éZëáÖK }ätÖK ÑLk†SgK - F - Üß ïZîRKdSgßK zbçÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- AGB:òLmS�ßK P¸] êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîÖëbÖK QLáqäáÖKë <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)QLäOÖK àáôë êá®g êìLá]Ö QLtìd˛R cL|âõë àg ÑZô àá êÖLt{ dîNKbRë QKòKdZK cL`RK

cL`RK uá <Üsb [áKdNë PìdbR [áKdN umë ÇÖc ï{ LáN <ÑátÖK ï{ }ätÖK ÑLÉiô uîáZ àá

êîáîÖtSÖK QL¸gùáÖK ï{ QLäOÖLN ï¸äZÖK hd]SÖK QßL] óÖs òLmÄÖK óÖõ êîáKdÖK dîNKbSÖK

=Lådîwë

(M)êìLá]Ö êìëNdSÖKë êîsLáSZßKë êìdKb´Kë êîtìd˛SÖK QßLZáÖK ï{ êáü®áÖK dîNKbSÖK cL`RK

ïÖÄtÖK ëô ïâbOÖK }ätÖK ÑLÉiô uîáZ àá <uáSZáÖK ï{ ëô êî˛îtáÖK èdg©K ï{ òKëg <êÖ|oÖK

ï{ LáN <Ñ®xSgßK ëô êÖáLtáÖK òëg ëô dîkÄSÖK ëô ÑLáå´K ëô ddmÖK ~L]ÖK ëô òKcì´K ëô

=ï¸äZÖK òKbSsßK ÇÖc

(Y)ÑîåöSÖKë Y®tÖK [áKdN ï{ êÉdL˛áÖK dkLätÖÖ êO¸äÖLN ˝äZÖK rëäN êîsëSÖÖ PìdbSÖK êÖL|É

ÜsbÖKë QLáëÖtáÖK [áKdN eìetR uá <}ätÖK LìL]m àá QLäOÖÖ èbsL¸áÖK [áKdN àá Lådîwë

=QLäOÖK òßùçÖ PìdbSÖKë

(b)QLäOÖK bôë ÇÖc ï{ LáN <}ätÖK ÑLÉiô uîáZ àá QLäOÖK ïá]R QLtìd˛R cî|äRë àg

<ÜdL]áÖK ê]{L¸áë <óWâ™Ö êîÖgLäSÖK òLms©K éìë˛Rë <èbßëÖK ÑO� Ñ|oÖK rëâ dLîS`Kë

bKëáÖK ï{ ÑL|o©K ÜKb`SgKë ÑL|o©K èdLsbë <ï¸äZÖK Ñ®xSgßKë <ï¸äZÖK òKb¥SsßKë

êîOo Üsb QLáb` êÖL|Éë LçN ~ëVëáë êâëáöáë dátÖÖ êáü®á [áKdN umë u¥á <êî]LN´K

.}ätÖÖ QLmdtáÖK QLäOÖK èbsL¸áÖ êîâL¸|âë êîsLáSZKë

- G - Üß ïZîRKdSgßK zbçÖKê¥¥¥îsLáSZßK èL¥¥î]ÖLN ê¥Ö|oÖK ï¥së e¥ìetR

Lçî{ LçSÉdL˛áë êîgLî¸ÖKë ê¥ìbLkS�ßKë

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- AGC:êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîÖëbÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)Ü®s´K nüLgë óÖõ ÑëkëÖKë QLáëÖtáÖKë PìdbSÖK óÖs QLäOÖK Ñë¥¥k]Ö Ñ¥¥O¸ÖK ê¥¥†îçR

dîOtSÖK àá àçäîÉáRë êîgLî¸ÖKë êìbLkS�ßKë êî{LÄWÖKë êîsLáSZßK LìLmÄÖLN ÅÖtSì Láî{

=àçüKd§ às Åî�bÖK

-144- 96-27299
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- E - Üß ïZîRKdSgßK zbçÖKêìLá]ë ÑL|o©K ÑátÖ íbLkS�ßK Ñ®xSgßK óÖs òLmÄÖK

ÑátÖK ï{ QKdîxkÖK QLîS|ÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- AGA:QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)Ñ®xSgßK àá Ñ|oÖK êìLá] óÖs <(@@)Ñ|oÖK ~ëÄ] êî�L|RK àá BA èbLáÖK uá Lî˛áR <ÑátÖK

ëô Ñ|oÖK ÜîÖtSÖ ê�LsK ÑWáì àô ëô Kdîo` àëÉì àô ^Zdì Ñás íô òKbô àáë íbLkS�ßK

ëô íëätáÖK ëô ï]ëdÖK ëô ïÖÄtÖK ëô ïâbOÖK ãëáäN ëô Ñ|oÖK ê]kN KdLm àëÉì àô

=ïsLáSZßK

(M)dîìLtá uá ÅNLoSì LáN êîäoëÖK QLtìd˛SÖK ï{ ÑL|o©K Ñîx˛SÖ óâbô ídás b] àîîtR

uîáZ ï{ <QLäOÖK ÇÖc ï{ LáN <Ñ|oÖK ~ëÄ] êî�L|RKë Ñët|áÖK êìdL¸ÖK êîÖëbÖK ÑátÖK

=nL˛äÖK QLsLo�

(Y):Lçäá óSi QKòKdZK Åìdo às ÑátÖK ï{ QKdîxkÖK QLäOÖK êìLá]

’@’=ÑátÖK ï{ ÑëOÄÖK dLásô ëô dátÖ óâbô b] umë

’A’éîÖs jäR ß ícÖK ÑL|o©K Ñás dq] <ÑátÖK T�ë ÜKdS]K) ÑátÖK zëdqÖ Åî�bÖK bkdÖK

=(ÑátÖK ï{ êáLtÖKë êkL`ÖK êî]kÖK zëdqÖK bkdë <êîäoëÖK QLtìd˛SÖK

’B’=ïsLáSZßK àLámÖLN êîoxSÖK ÅîOoR

’C’=àîÖkKëSáÖK ÜîÖtSÖKë PìdbSÖLN c`©K

(b)bëZë êÖL|Éë ÑL|o©K Ñás ÜqäR ïSÖK QLtìd˛SÖK eìetR óÖs òLmS�ßK bäs ÑátÖK

=QLtìd˛SÖK ÇÖR cL|âõ êîÖLt{ àámR ïSÖK QKòKeZÖK àá Lådîw ëô êáü®áÖK QLNëÄtÖK

(å)ÑátÖK êáqäá dîìLtá <òLmS�ßK P¸] <ÇÖc ï{ LáN <êáüLÄÖK êîÖëbÖK ÑátÖK dîìLtá ÜKb`SgK

QLgLîgë QLtìd˛R umë êîÖás ï{ LçN bidS¸ì ïÉÖ <àîÖáLtÖK ÑL|o©K êìLá]Ö êîÖëbÖK

.êîäoëÖK ÑátÖK

-143- 96-27299

êÖ|oÖK bm éZëáÖK }ätÖK ÑLk†SgK - F - Üß ïZîRKdSgßK zbçÖK

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZßK

- AGB:òLmS�ßK P¸] êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîÖëbÖK QLáqäáÖKë <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)QLäOÖK àáôë êá®g êìLá]Ö QLtìd˛R cL|âõë àg ÑZô àá êÖLt{ dîNKbRë QKòKdZK cL`RK

cL`RK uá <Üsb [áKdNë PìdbR [áKdN umë ÇÖc ï{ LáN <ÑátÖK ï{ }ätÖK ÑLÉiô uîáZ àá

êîáîÖtSÖK QL¸gùáÖK ï{ QLäOÖLN ï¸äZÖK hd]SÖK QßL] óÖs òLmÄÖK óÖõ êîáKdÖK dîNKbSÖK

=Lådîwë

(M)êìLá]Ö êìëNdSÖKë êîsLáSZßKë êìdKb´Kë êîtìd˛SÖK QßLZáÖK ï{ êáü®áÖK dîNKbSÖK cL`RK

ïÖÄtÖK ëô ïâbOÖK }ätÖK ÑLÉiô uîáZ àá <uáSZáÖK ï{ ëô êî˛îtáÖK èdg©K ï{ òKëg <êÖ|oÖK

ï{ LáN <Ñ®xSgßK ëô êÖáLtáÖK òëg ëô dîkÄSÖK ëô ÑLáå´K ëô ddmÖK ~L]ÖK ëô òKcì´K ëô

=ï¸äZÖK òKbSsßK ÇÖc

(Y)ÑîåöSÖKë Y®tÖK [áKdN ï{ êÉdL˛áÖK dkLätÖÖ êO¸äÖLN ˝äZÖK rëäN êîsëSÖÖ PìdbSÖK êÖL|É

ÜsbÖKë QLáëÖtáÖK [áKdN eìetR uá <}ätÖK LìL]m àá QLäOÖÖ èbsL¸áÖK [áKdN àá Lådîwë

=QLäOÖK òßùçÖ PìdbSÖKë

(b)QLäOÖK bôë ÇÖc ï{ LáN <}ätÖK ÑLÉiô uîáZ àá QLäOÖK ïá]R QLtìd˛R cî|äRë àg

<ÜdL]áÖK ê]{L¸áë <óWâ™Ö êîÖgLäSÖK òLms©K éìë˛Rë <èbßëÖK ÑO� Ñ|oÖK rëâ dLîS`Kë

bKëáÖK ï{ ÑL|o©K ÜKb`SgKë ÑL|o©K èdLsbë <ï¸äZÖK Ñ®xSgßKë <ï¸äZÖK òKb¥SsßKë

êîOo Üsb QLáb` êÖL|Éë LçN ~ëVëáë êâëáöáë dátÖÖ êáü®á [áKdN umë u¥á <êî]LN´K

.}ätÖÖ QLmdtáÖK QLäOÖK èbsL¸áÖ êîâL¸|âë êîsLáSZKë

- G - Üß ïZîRKdSgßK zbçÖKê¥¥¥îsLáSZßK èL¥¥î]ÖLN ê¥Ö|oÖK ï¥së e¥ìetR

Lçî{ LçSÉdL˛áë êîgLî¸ÖKë ê¥ìbLkS�ßKë

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- AGC:êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîÖëbÖK QLáqäáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)Ü®s´K nüLgë óÖõ ÑëkëÖKë QLáëÖtáÖKë PìdbSÖK óÖs QLäOÖK Ñë¥¥k]Ö Ñ¥¥O¸ÖK ê¥¥†îçR

dîOtSÖK àá àçäîÉáRë êîgLî¸ÖKë êìbLkS�ßKë êî{LÄWÖKë êîsLáSZßK LìLmÄÖLN ÅÖtSì Láî{

=àçüKd§ às Åî�bÖK

-144- 96-27299
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(M)eìetSÖ LåbëçZ ï{ <Lçäá êîNLO˛ÖK QLáqäáÖK êkL`Në <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK Üsb

.uáSZáÖK ï{ QLäOÖÖ êÉdL˛áÖKë èKëL¸áÖK

- H - Üß ïZîRKdSgßK zbçÖKêÖ|oÖK eÉdá àî¸]R ï{ *èdg©K dëb eìetR

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- AGD:êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK uá àëLtSÖLN <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)<ã®sô AH èdÄ|ÖK ï{ Lç|ìdtR bdë LáÉ <èdg©K èbsL¸á óÖõ ïádR [áKdNë QLgLîg êwLîk

e¥¥îîáSÖK ê¥ÖKeß jL¥¥` ÜL¥¥áSåK ò®ìõ uá <êìcxSÖKë êîsëSÖKë ÜsbÖK Xî] àá LådKëbô ï{

=èdg©K Ñ`Kb êÖ|oÖK b¥m

(M)óÖs ®ás <ã®sô AH èdÄ|ÖK ï{ Lç|ìdtR bdë LáÉ <èdg©K ÜîsbR óÖõ êîm|á ê†îN ê†îçR

=LçRLâLÉáLN lçäRë LçádS]Rë êÖ|oÖK ïá]R êîüL¥ëë êásKb dîNKbR ê†îçR

(Y)êìëL¸Sá èdëkN àîäOÖKë QLäOÖK êÖáLtá óÖs êìLsdÖK ïábÄáë àìbÖKëÖK uîZ˛Rë }îÄWR

ï{ àîOáÖK ë]äÖK óÖs <èdg©K Ñ`Kb àîäOÖKë QLäOÖK àîN QLîÖëù¸áÖK Ü¥¥gLÄR àL¥¥ámë

.BI èdÄ|ÖK

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

*.ã®sô AH èdÄ|ÖK ï{ Lç|ìdtR bdë LáÉ

-145- 96-27299

˝áL`ÖK Ñk|ÖK

êî¸gùáÖK QLOîRdSÖK

- AGE.ídcZ dîxR Uëb] óÖõ ïm|R àô Lçâöi àá ïSÖK QKòKdZßK àá êsëáZá ÑátÖK YLçäá ïgdì

.AIII ÜLs ÑëÖ]N zKbå©K ÅîÄ]R óÖõ ßëkë êÖòL¸áÖK ôbOá ÑLásõë <êìdë{ QKòKdZõ cL`RK dá©K ÜeÖS¸ìë

QL¸gùáÖK àá êtgKë ê|üLo óÖs ÇÖcÉ }�ëSì ëç{ <LgLgô QLáëÉ]ÖK êîÖëù¸á ëå cî|äSÖK àLÉ Kcõë

àá ÑÉ óÖs ëô ïÖ]áÖK uáSZáÖK bîtk óÖs òKëg <êîáëÉ]ÖK dîwë êkL`ÖKë êáLtÖK QLsLoÄÖK ï{ êÖáLtÖK

.ïÖëbÖKë ïáîÖ�ßK/ïáîÖ�ßK àëbë ïäoëÖK bîtkÖK

- AGFKbìb]R êgdÉáÖK QL¸gùáÖK àá dîWÉ òL˛âõ ÜR <(@HGD-@HFE) èôdáÖÖ èb]SáÖK Üá©K bÄs Ñ®`ë

ïÖëbÖK bçtáÖK °˛âô <ïÖëbÖK bîtkÖK óÖt{ .ïÖëbÖKë ïáîÖ�´Kë ïäoëÖK bîtkÖK àá ÑÉ óÖs èôdáÖLN lëçäÖÖ

êî�L|RßK cî|äR bkd êäZÖë èôdáÖÖ ïüLáâ´K èb]SáÖK Üá©K ~ëbäkë èôdáÖLN lëçäÖK ÑZô àá PìdbSÖKë X]OÖÖ

eÉdá êäZÖ óÖõ ê{Lm´LN <QL†îçÖK ãcå T]Okô bÄÖë .èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK

êkk`áÖK èb]SáÖK Üá©K ï{ êî¸îüdÖK QL¸gùáÖK êNLWáN <èôdáÖLN lëçäÖK êOti ÇÖcÉë LçSâLáôë èôdáÖK

eìetR ëô òL˛âúN àKbÖOÖK àá bbs ÜL� ïäoëÖK bîtkÖK óÖsë .ïáÖLtÖK bîtkÖK óÖs èôdáÖLN lëçäÖÖ Kbìb]R

.ÜbÄSÖK Kcå óo` bkdë èôdáÖLN lëçäÖK ÑLZá ï{ ÜbÄR eKd]´ èësbÖKë nîo`SÖK óÖëSR êîäoë QLîÖ§

- AGGòKëg <êîÖëbÖKë êîáîÖ�´K/êîáîÖ�´K àëbë êîäoëÖK QL¸gùáÖK êogKëN ÑátÖK YLçäá cî|äR àú{ ÇÖcÉ

QLÉO˛ÖK àîN nNKëdÖK èbLìeë êî{L|˛ÖK êÖL|É Ñ®` àá d¸îSì àô àÉáì <êkL` ëô êáLs QL¸gùá TâLÉ

zKbåô Ügd PÖoSì dá©Kë .ê{LÉ êîätáÖK zKdo©K àîN QLáëÖtáÖÖ ÜqSäá Å{bR d{KëR às ®m{ QLáqäáÖKë

ïäoëÖK bîtkÖK àá ÑÉ óÖs ñd`©K QL¸gùáÖK uá nNKëd êáL�õ ÜeÖR LáÉ .êÖòL¸áÖÖ QLîÖ§ dî{ëRë ê]mKë

.èôdáÖLN lëçäÖÖ êkk`áÖK QLáqäáÖKë QLÉO˛ÖK uáë ïÖëbÖKë ïáîÖ�´K/ïáîÖ�´K àëbë

- AGHïsLáSZK _Läá ÅÖ` ï{ êîÖå©K QLáqäáÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK éN uÖomR bb]á dëb êáVë

êÖLt{ êÉdL˛á ÇdL˛R àô èôdáÖÖ ïxOäìë .ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖK óÖõ bäS¸ì ídÉ{ë ïgLîgë íbLkS�Kë

.ÑátÖK YLçäá bkdë cî|äR ï{

- AHIQL¸gùáÖÖ êîÖ`KbÖK QLîáLäìbÖK ï{ QKdîîxR ÇÖcÉ YLçäáÖÖ ÑLt|ÖK cî|äSÖK PÖoSì zë¸Öë

òLmÄÖK ïxOäìë .èôdáÖLN lëçäÖK ~ëtR ïSÖK QKòKdZßKë bsKëÄÖKë QLîÉëÖ¸ÖKë ÜîÄÖK ÇÖc ï{ LáN QLáqäáÖKë

.ï¸äZÖK hd]SÖK óÖs

- AH@àôë ê]mKë êìë� QL|îÖÉR êîÖëbÖKë êîáîÖ�´K/êîáîÖ�´K àëbë êîäoëÖK QL¸gùáÖÖ bä¸R àô ïxOäìë

ïxOäì LáÉ .ÑátÖK YLçäá ï{ ê]ëdoáÖK ÜLçáÖK òKb© êáe®ÖK êÖòL¸áÖK QLîÖ§ Lçtáë <bdKëáÖKë QLoÖ¸ÖLN bëeR

-146- 96-27299
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(M)eìetSÖ LåbëçZ ï{ <Lçäá êîNLO˛ÖK QLáqäáÖK êkL`Në <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK Üsb

.uáSZáÖK ï{ QLäOÖÖ êÉdL˛áÖKë èKëL¸áÖK

- H - Üß ïZîRKdSgßK zbçÖKêÖ|oÖK eÉdá àî¸]R ï{ *èdg©K dëb eìetR

LåcL`RK àîtSì ïSÖK QKòKdZ´K

- AGD:êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK uá àëLtSÖLN <QLáëÉ]ÖK PâLZ àá

(ô)<ã®sô AH èdÄ|ÖK ï{ Lç|ìdtR bdë LáÉ <èdg©K èbsL¸á óÖõ ïádR [áKdNë QLgLîg êwLîk

e¥¥îîáSÖK ê¥ÖKeß jL¥¥` ÜL¥¥áSåK ò®ìõ uá <êìcxSÖKë êîsëSÖKë ÜsbÖK Xî] àá LådKëbô ï{

=èdg©K Ñ`Kb êÖ|oÖK b¥m

(M)óÖs ®ás <ã®sô AH èdÄ|ÖK ï{ Lç|ìdtR bdë LáÉ <èdg©K ÜîsbR óÖõ êîm|á ê†îN ê†îçR

=LçRLâLÉáLN lçäRë LçádS]Rë êÖ|oÖK ïá]R êîüL¥ëë êásKb dîNKbR ê†îçR

(Y)êìëL¸Sá èdëkN àîäOÖKë QLäOÖK êÖáLtá óÖs êìLsdÖK ïábÄáë àìbÖKëÖK uîZ˛Rë }îÄWR

ï{ àîOáÖK ë]äÖK óÖs <èdg©K Ñ`Kb àîäOÖKë QLäOÖK àîN QLîÖëù¸áÖK Ü¥¥gLÄR àL¥¥ámë

.BI èdÄ|ÖK

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

*.ã®sô AH èdÄ|ÖK ï{ Lç|ìdtR bdë LáÉ

-145- 96-27299

˝áL`ÖK Ñk|ÖK

êî¸gùáÖK QLOîRdSÖK

- AGE.ídcZ dîxR Uëb] óÖõ ïm|R àô Lçâöi àá ïSÖK QKòKdZßK àá êsëáZá ÑátÖK YLçäá ïgdì

.AIII ÜLs ÑëÖ]N zKbå©K ÅîÄ]R óÖõ ßëkë êÖòL¸áÖK ôbOá ÑLásõë <êìdë{ QKòKdZõ cL`RK dá©K ÜeÖS¸ìë

QL¸gùáÖK àá êtgKë ê|üLo óÖs ÇÖcÉ }�ëSì ëç{ <LgLgô QLáëÉ]ÖK êîÖëù¸á ëå cî|äSÖK àLÉ Kcõë

àá ÑÉ óÖs ëô ïÖ]áÖK uáSZáÖK bîtk óÖs òKëg <êîáëÉ]ÖK dîwë êkL`ÖKë êáLtÖK QLsLoÄÖK ï{ êÖáLtÖK

.ïÖëbÖKë ïáîÖ�ßK/ïáîÖ�ßK àëbë ïäoëÖK bîtkÖK

- AGFKbìb]R êgdÉáÖK QL¸gùáÖK àá dîWÉ òL˛âõ ÜR <(@HGD-@HFE) èôdáÖÖ èb]SáÖK Üá©K bÄs Ñ®`ë

ïÖëbÖK bçtáÖK °˛âô <ïÖëbÖK bîtkÖK óÖt{ .ïÖëbÖKë ïáîÖ�´Kë ïäoëÖK bîtkÖK àá ÑÉ óÖs èôdáÖLN lëçäÖÖ

êî�L|RßK cî|äR bkd êäZÖë èôdáÖÖ ïüLáâ´K èb]SáÖK Üá©K ~ëbäkë èôdáÖLN lëçäÖK ÑZô àá PìdbSÖKë X]OÖÖ

eÉdá êäZÖ óÖõ ê{Lm´LN <QL†îçÖK ãcå T]Okô bÄÖë .èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK

êkk`áÖK èb]SáÖK Üá©K ï{ êî¸îüdÖK QL¸gùáÖK êNLWáN <èôdáÖLN lëçäÖK êOti ÇÖcÉë LçSâLáôë èôdáÖK

eìetR ëô òL˛âúN àKbÖOÖK àá bbs ÜL� ïäoëÖK bîtkÖK óÖsë .ïáÖLtÖK bîtkÖK óÖs èôdáÖLN lëçäÖÖ Kbìb]R

.ÜbÄSÖK Kcå óo` bkdë èôdáÖLN lëçäÖK ÑLZá ï{ ÜbÄR eKd]´ èësbÖKë nîo`SÖK óÖëSR êîäoë QLîÖ§

- AGGòKëg <êîÖëbÖKë êîáîÖ�´K/êîáîÖ�´K àëbë êîäoëÖK QL¸gùáÖK êogKëN ÑátÖK YLçäá cî|äR àú{ ÇÖcÉ

QLÉO˛ÖK àîN nNKëdÖK èbLìeë êî{L|˛ÖK êÖL|É Ñ®` àá d¸îSì àô àÉáì <êkL` ëô êáLs QL¸gùá TâLÉ

zKbåô Ügd PÖoSì dá©Kë .ê{LÉ êîätáÖK zKdo©K àîN QLáëÖtáÖÖ ÜqSäá Å{bR d{KëR às ®m{ QLáqäáÖKë

ïäoëÖK bîtkÖK àá ÑÉ óÖs ñd`©K QL¸gùáÖK uá nNKëd êáL�õ ÜeÖR LáÉ .êÖòL¸áÖÖ QLîÖ§ dî{ëRë ê]mKë

.èôdáÖLN lëçäÖÖ êkk`áÖK QLáqäáÖKë QLÉO˛ÖK uáë ïÖëbÖKë ïáîÖ�´K/ïáîÖ�´K àëbë

- AGHïsLáSZK _Läá ÅÖ` ï{ êîÖå©K QLáqäáÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK éN uÖomR bb]á dëb êáVë

êÖLt{ êÉdL˛á ÇdL˛R àô èôdáÖÖ ïxOäìë .ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖK óÖõ bäS¸ì ídÉ{ë ïgLîgë íbLkS�Kë

.ÑátÖK YLçäá bkdë cî|äR ï{

- AHIQL¸gùáÖÖ êîÖ`KbÖK QLîáLäìbÖK ï{ QKdîîxR ÇÖcÉ YLçäáÖÖ ÑLt|ÖK cî|äSÖK PÖoSì zë¸Öë

òLmÄÖK ïxOäìë .èôdáÖLN lëçäÖK ~ëtR ïSÖK QKòKdZßKë bsKëÄÖKë QLîÉëÖ¸ÖKë ÜîÄÖK ÇÖc ï{ LáN QLáqäáÖKë

.ï¸äZÖK hd]SÖK óÖs

- AH@àôë ê]mKë êìë� QL|îÖÉR êîÖëbÖKë êîáîÖ�´K/êîáîÖ�´K àëbë êîäoëÖK QL¸gùáÖÖ bä¸R àô ïxOäìë

ïxOäì LáÉ .ÑátÖK YLçäá ï{ ê]ëdoáÖK ÜLçáÖK òKb© êáe®ÖK êÖòL¸áÖK QLîÖ§ Lçtáë <bdKëáÖKë QLoÖ¸ÖLN bëeR

-146- 96-27299
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êîÖëbÖK bsKëÄÖKë dîìLtáÖLN ^mKë ÜKeSÖK d{KëR PZìë .YLçäáÖK cî|äR êîÖLt{ë èòL|É Ñ|ÉR àô LçÖás ÅüKdoÖ

.èc`SáÖK QKòKdZßK uîáZÖ LÄÖoäá ãdLOSsLN òL¸äÖKë ÑLZdÖK àîN èKëL¸áÖÖ

- AHAbîtkÖK àá ÑÉ óÖs èôdáÖLN lëçäÖÖ êÖëcOáÖK ÑLás™Ö KeìetRë <ÑátÖK YLçäá cî|äR êîÖLt{ êÖL|ÉÖë

QKc QLáqäáÖK uîáZë èb]SáÖK Üá©K êáëqäáë QLáëÉ]ÖÖ ïxOäì <ïÖëbÖKë ïáîÖ�´K/ïáîÖ�´K àëbë ïäoëÖK

ï¸îüdÖK dLîSÖK àám ˝äZÖK rëâ dëqäá YKdbõ Ñ|ÉR ê]mKëë êÖLt{ êgLî¸N c`©K eetR àô ñd`©K êÖkÖK

.[áKdOÖKë QLgLî¸ÖK uîáZ ÜîîÄRë bkd LçäîN àá dëáô êÖáZ dLoõ ï{

ïäoëÖK bîtkÖK - }Öô

- AHBdáô ïgLîg bîtk óÖsô óÖs ÜKeSÖßKë .ÑátÖK YLçäá cî|äR às êîÖë©K êîÖëù¸áÖK QLáëÉ]ÖK Ñá]SR

ed]áÖK ÜbÄSÖK ÜîîÄRë bkdë Åî¸äR ï{ büKd dëbN uÖomR àô QLáëÉ]ÖÖ ïxOäìë .YLçäáÖK cî|äR éáeÖS¸ì

ïäoëÖK àìbîtkÖK óÖs ÑátÖKë ÜKeSÖ®Ö dáRùá ëå èôdáÖLN ïätáÖK uNKdÖK ïáÖLtÖK dáRùáÖL{ .èôdáÖLN lëçäÖK ï{

êîÖás àá òeZ ëå ÑátÖK YLçäáë .ïÖëbÖK uáSZáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá LáKeSÖK PÖoSì Kcåë .ïÖëbÖKë

uîáZ àá òL¸äÖKë QLîS|ÖK ^ÖLkÖ êîÖátÖK [üLSäÖKë [áKdOÖK ï{ Üç¸îg éâô dLOSsK óÖs e{L] dVô éÖë èdáS¸á

.QKòKdZõ cL`RLN ÜKeSÖßK Åìdo às íb]SÖK KcçÖ êNLZSgßK óÖs ïÖëbÖK uáSZáÖKë ÑëbÖK X]S¸Rë .dLás©K

dëáô àîN àá <éäs dOtá ëå Lá Å{ë QKòKdZõ cL`RLN ÑëbÖK àá bìbtÖK ÜeSÖK bÄ{ <êîÖátÖK ãcå àá òeZÉë

.êîäoëÖK LçRLâLîN ï{ <ñd`ô

- AHC<êáLtÖK QLgLî¸ÖK vëk ï{ èôdáÖLN lëçäÖLN êîätáÖK êîäoëÖK QL¸gùáÖKë QLîÖØK ÇdL˛R àô ïxOäìë

bäs <LçÖ ïxOäì LáÉ .jL`ÖK rLoÄÖK Ñá˛R ê|ÖS`á QL¸gùáë QL†îå Ñ®` àá ÑátÖK YLçäá cî|äR uîZ˛Rë

ïSÖK QßLZáÖK ï{ AIII êäg ÑëÖ]N èbìbZÖK [áKdOÖK umë óÖs Ke{L] Loîgë Lç|këN ÑátR àô <òLmS�ßK

.êáüLÄÖK QL¸gùáÖK LçîoxR ß

- AHDLçásb ÜìbÄR óÖs ñd`©K êÖsL|ÖK êî¸gùáÖK dkLätÖK àá êsëäSáë êmìds ê|üLo uîZ˛R ïxOäìë

êîäçáÖK QLoNKdÖKë <êîW]OÖKë êîáìbLÉ©K QL¸gùáÖKë <êîtìd˛SÖK QL†îçÖK LçäîN àáë <êîÖLt|N êÉdL˛áÖK óÖsë

ÇÖc ï{ LáN êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîÖ]áÖK êîtáSZáÖK Q®îÉ˛SÖKë <QLîâëLtSÖKë <êîÖLátÖK QLNLÄäÖKë

QLsLáZÖKë <êîNLO˛ÖK QLáqäáÖKë <êîäìbÖK QLsLáZÖKë <Ü®s´K nüLgëë êîüL¸äÖK QLtáZSÖKë èôdáÖK QLáqäá

.^NdÖK bkÄR ß ïSÖK QL¸gùáÖKë êîÖLáÖK QLáqäáÖK às ®m{ <êî{LÄWÖK

- AHEêÖLt{ êîäoë èeçZô òL˛âúN QLáëÉ]ÖK ÜëÄR àô dá©K ÜeÖS¸ì zëg <ÑátÖK YLçäá cî|äR ÑZô àáë

umë óÖs Lmìô ÇÖc ~bkìë <èeçZ©K ÇÖR êîÖLt{ àî¸]R ëô <ïgLîg bîtk óÖsô óÖs èôdáÖLN lëçäÖÖ

QL¸gùáÖK ÇÖcÉë <LçäîN Láî{ë QKdKeëÖK Ñ`Kb àî|qëáÖK àá êáü®áÖK dkLätÖK dî{ëRë êOgLäáÖK QKòKdZ´K

QLgLî¸ÖK àám ˝äZÖK rëâ ïsKdì ícÖK ÑîÖ]SÖK YLábõë èôdáÖK êÉdL˛á uîgëR êìßë LçîÖõ ÑÉëR ïSÖK

LtîáZ QL¸gùáÖK óÖëSR àô ï{ êîÖátÖK ãcå ï{ óÖë©K èëo`ÖK ÑWáSRë .ÇÖc óÖs èdbÄÖK ÇÖSáRë [áKdOÖKë

-147- 96-27299

àáë .YLçäáÖK LçîÖõ ësbì ïSÖK QKòKdZ´K òëm óÖs êîÖîx˛SÖK LçRKòKdZõë LçZáKdNë Lç{Kbåô lKdtSgK

<ÑátÖK YLçäá zKbåô Üsbë <ídîåLáZÖK ïsëÖK eìetR óÖs ÑátÖK èdëdm bbkÖK Kcå ï{ êî¸îüdÖK êo˛â©K

.êáLtÖK êîsëSÖKë êìdîåLáZÖK ÑLkRßK ÑüLgë LçäîN àá óSi ~doN

- AHFï{ <@HHD ÜLs êìLçâ uá ÇÖc àëÉì àô Ñm|ìë <àÉáá T�ë Md�ô ï{ QLáëÉ]ÖK ôbOR àô PZìë

dîw QLáqäáÖK uá ÇÖcÉë êÖkÖK QKc QL¸gùáÖK uá dëL˛SÖLN <ÑátÖK YLçäáÖ êìcî|äSÖK LçRLîZîRKdSgK umë

.@HHE ÜLs êìLçâ ÑëÖ]N LçÖás no` ëô LçRLîZîRKdSgK umë QeZâô b� àëÉR àô LçÖ ïxOäì LáÉ <êîáëÉ]ÖK

ÇÖcÉë êîáëÉ]ÖK êoÖ¸ÖK àá ñëS¸á óÖsô àëôëOSì jL`iô óÖs êîoîo`SÖK êîÖátÖK ãcå báStR àô ïxOäìë

íë]R àôë êÖáLi êìcî|äSÖK QLîZîRKdSgßK ãcå àëÉR àô ïxOäìë .ïâbáÖK uáSZáÖK ï{ êkS`áÖK dkLätÖK óÖs

.cî|äSÖK bdKëá jîk`R èbLsõ ëô jîk`SÖ QL]dSÄá Ñá˛R LáÉ <bkdÖÖ ˝îìLÄáë Lîäáe èbb]á L{Kbåô

.bdKëáÖK dî{ëR ÇÖc ï{ LáN <ïÖëbÖK uáSZáÖK èdeKùáë bîìöR fLáSÖK <òLmS�ßK bäs <àÉáìë

- AHGëô QLîZîRKdSgßK ãcå cî|äRë ÜîákR ï{ êáåL¸áÖK óÖs êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK uîZ˛R ÜeÖìë

.êîáëÉ]ÖK bëçZÖK ÑLáÉSgß LçN êkL`ÖK [áKdOÖK umë óÖs LçtîZ˛R Lmìô ïxOäìë .êîäoëÖK ÑátÖK no`

dîw QLáqäáÖK uá àëLtSÖLN <ÑátR àô óÖs êîüL¸äÖK QLtáZSÖKë èôdáÖK QLáqäá uîZ˛R dá©K ïmSÄìë

QLáëÉ]ÖK êogKëN ÑátÖK YLçäá cî|äSÖ èësbÖK óÖsë <òLmS�ßK bäs QLÉO˛ÖK ÜîqäR óÖs <ñd`©K êîáëÉ]ÖK

.cî|äSÖK ÇÖc bîìöRë êîÖëbÖKë êîáîÖ�´K QL†îçÖKë

- AHHbLZìõ LçäîN àá <óSi ~doN àî¸äZÖK àîN àeKëSÖK ÅîÄ]R zbçN Lç¸|â ÜeÖR àô QLáëÉ]ÖÖ ïxOäìë

êÖkÖK QKc ñd`©K êîágdÖK QL†îçÖK àá Lådîwë êîáëÉ]ÖK àLZÖÖKë ˝ÖLZáÖK uîáZ ï{ ÇÖcÖ êkL`ÖK QLîÖØK

bìeáÖK ÜìbÄR Ñ®` àá êkL`ë <êîÖëbÖK QLáqäáÖKë QL¸gùáÖKë QL†îçÖK uîáZ às ®m{ - òLmS�ßK P¸]

.àçÖ [ìëdSÖKë òL¸äÖK àá QL]idáÖK àá

~ëbäk jëk`ÖK éZë óÖsë <êîüLáâ´K QL¸gùáÖK Láîg ßë <êîÖëbÖKë êîáîÖ�ßK QLáqäáÖÖ ïxOäìë - BII

êîäoëÖK èeçZ©K óÖK êìdL˛SgßKë êîÖLáÖK èbsL¸áÖK ÜìbÄR <àëîüLäWÖK àë]âLáÖKë èôdáÖÖ ïüLáâ´K èb]SáÖK Üá©K

<ÇÖc óÖK ê{LmßLN <ÑátÖKë =LçSìßëN r®omßKë QLÉO˛ÖK êáL�õë QLáëÖtáÖK uáZ óÖs LçRdb� èbLìe ÑZô àá

uá àëLtSÖLN ÇÖcë <Lçäá ÑÉ êìßë àá L�®oâK èôdáÖLN lëçäÖÖ YëdR ïÉÖ êîÖëbÖK èeçZ©K eìetR óÖs

.QLáëÉ]ÖK

ïáîÖ�´K/ïáîÖ�´K àëb bîtkÖK - òLN

- BI@êîáîÖ�ßK/êîáîÖ�ßK àëb ÑÉLîçÖK àá Lådîwë èb]SáÖK Üá™Ö êtNLSÖK êîáîÖ�ßK àLZÖÖK ÑátR àô ïxOäì

.LçRLìßë dLoõ ï{ ÑáL˛ÖK ÑátÖK YLçäá cî|äRë bkd ï{ êkS`áÖK êîäoëÖK QL¸gùáÖK Üsbë eìetR óÖs

êäZÖ uá ÅîVëÖK àëLtSÖLNë <Lçäá ÑÉÖ êîáîÖ�ßK ÑátÖK no` ëô [åLäá cî|äR uá Åî¸äSÖLN ÇÖc ÜSì àô ïxOäìë
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êîÖëbÖK bsKëÄÖKë dîìLtáÖLN ^mKë ÜKeSÖK d{KëR PZìë .YLçäáÖK cî|äR êîÖLt{ë èòL|É Ñ|ÉR àô LçÖás ÅüKdoÖ

.èc`SáÖK QKòKdZßK uîáZÖ LÄÖoäá ãdLOSsLN òL¸äÖKë ÑLZdÖK àîN èKëL¸áÖÖ

- AHAbîtkÖK àá ÑÉ óÖs èôdáÖLN lëçäÖÖ êÖëcOáÖK ÑLás™Ö KeìetRë <ÑátÖK YLçäá cî|äR êîÖLt{ êÖL|ÉÖë

QKc QLáqäáÖK uîáZë èb]SáÖK Üá©K êáëqäáë QLáëÉ]ÖÖ ïxOäì <ïÖëbÖKë ïáîÖ�´K/ïáîÖ�´K àëbë ïäoëÖK

ï¸îüdÖK dLîSÖK àám ˝äZÖK rëâ dëqäá YKdbõ Ñ|ÉR ê]mKëë êÖLt{ êgLî¸N c`©K eetR àô ñd`©K êÖkÖK

.[áKdOÖKë QLgLî¸ÖK uîáZ ÜîîÄRë bkd LçäîN àá dëáô êÖáZ dLoõ ï{

ïäoëÖK bîtkÖK - }Öô

- AHBdáô ïgLîg bîtk óÖsô óÖs ÜKeSÖßKë .ÑátÖK YLçäá cî|äR às êîÖë©K êîÖëù¸áÖK QLáëÉ]ÖK Ñá]SR

ed]áÖK ÜbÄSÖK ÜîîÄRë bkdë Åî¸äR ï{ büKd dëbN uÖomR àô QLáëÉ]ÖÖ ïxOäìë .YLçäáÖK cî|äR éáeÖS¸ì

ïäoëÖK àìbîtkÖK óÖs ÑátÖKë ÜKeSÖ®Ö dáRùá ëå èôdáÖLN ïätáÖK uNKdÖK ïáÖLtÖK dáRùáÖL{ .èôdáÖLN lëçäÖK ï{

êîÖás àá òeZ ëå ÑátÖK YLçäáë .ïÖëbÖK uáSZáÖKë QLáëÉ]ÖK PâLZ àá LáKeSÖK PÖoSì Kcåë .ïÖëbÖKë

uîáZ àá òL¸äÖKë QLîS|ÖK ^ÖLkÖ êîÖátÖK [üLSäÖKë [áKdOÖK ï{ Üç¸îg éâô dLOSsK óÖs e{L] dVô éÖë èdáS¸á

.QKòKdZõ cL`RLN ÜKeSÖßK Åìdo às íb]SÖK KcçÖ êNLZSgßK óÖs ïÖëbÖK uáSZáÖKë ÑëbÖK X]S¸Rë .dLás©K

dëáô àîN àá <éäs dOtá ëå Lá Å{ë QKòKdZõ cL`RLN ÑëbÖK àá bìbtÖK ÜeSÖK bÄ{ <êîÖátÖK ãcå àá òeZÉë

.êîäoëÖK LçRLâLîN ï{ <ñd`ô

- AHC<êáLtÖK QLgLî¸ÖK vëk ï{ èôdáÖLN lëçäÖLN êîätáÖK êîäoëÖK QL¸gùáÖKë QLîÖØK ÇdL˛R àô ïxOäìë

bäs <LçÖ ïxOäì LáÉ .jL`ÖK rLoÄÖK Ñá˛R ê|ÖS`á QL¸gùáë QL†îå Ñ®` àá ÑátÖK YLçäá cî|äR uîZ˛Rë

ïSÖK QßLZáÖK ï{ AIII êäg ÑëÖ]N èbìbZÖK [áKdOÖK umë óÖs Ke{L] Loîgë Lç|këN ÑátR àô <òLmS�ßK

.êáüLÄÖK QL¸gùáÖK LçîoxR ß

- AHDLçásb ÜìbÄR óÖs ñd`©K êÖsL|ÖK êî¸gùáÖK dkLätÖK àá êsëäSáë êmìds ê|üLo uîZ˛R ïxOäìë

êîäçáÖK QLoNKdÖKë <êîW]OÖKë êîáìbLÉ©K QL¸gùáÖKë <êîtìd˛SÖK QL†îçÖK LçäîN àáë <êîÖLt|N êÉdL˛áÖK óÖsë

ÇÖc ï{ LáN êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖKë êîÖ]áÖK êîtáSZáÖK Q®îÉ˛SÖKë <QLîâëLtSÖKë <êîÖLátÖK QLNLÄäÖKë

QLsLáZÖKë <êîNLO˛ÖK QLáqäáÖKë <êîäìbÖK QLsLáZÖKë <Ü®s´K nüLgëë êîüL¸äÖK QLtáZSÖKë èôdáÖK QLáqäá

.^NdÖK bkÄR ß ïSÖK QL¸gùáÖKë êîÖLáÖK QLáqäáÖK às ®m{ <êî{LÄWÖK

- AHEêÖLt{ êîäoë èeçZô òL˛âúN QLáëÉ]ÖK ÜëÄR àô dá©K ÜeÖS¸ì zëg <ÑátÖK YLçäá cî|äR ÑZô àáë

umë óÖs Lmìô ÇÖc ~bkìë <èeçZ©K ÇÖR êîÖLt{ àî¸]R ëô <ïgLîg bîtk óÖsô óÖs èôdáÖLN lëçäÖÖ

QL¸gùáÖK ÇÖcÉë <LçäîN Láî{ë QKdKeëÖK Ñ`Kb àî|qëáÖK àá êáü®áÖK dkLätÖK dî{ëRë êOgLäáÖK QKòKdZ´K

QLgLî¸ÖK àám ˝äZÖK rëâ ïsKdì ícÖK ÑîÖ]SÖK YLábõë èôdáÖK êÉdL˛á uîgëR êìßë LçîÖõ ÑÉëR ïSÖK

LtîáZ QL¸gùáÖK óÖëSR àô ï{ êîÖátÖK ãcå ï{ óÖë©K èëo`ÖK ÑWáSRë .ÇÖc óÖs èdbÄÖK ÇÖSáRë [áKdOÖKë
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àáë .YLçäáÖK LçîÖõ ësbì ïSÖK QKòKdZ´K òëm óÖs êîÖîx˛SÖK LçRKòKdZõë LçZáKdNë Lç{Kbåô lKdtSgK

<ÑátÖK YLçäá zKbåô Üsbë <ídîåLáZÖK ïsëÖK eìetR óÖs ÑátÖK èdëdm bbkÖK Kcå ï{ êî¸îüdÖK êo˛â©K

.êáLtÖK êîsëSÖKë êìdîåLáZÖK ÑLkRßK ÑüLgë LçäîN àá óSi ~doN

- AHFï{ <@HHD ÜLs êìLçâ uá ÇÖc àëÉì àô Ñm|ìë <àÉáá T�ë Md�ô ï{ QLáëÉ]ÖK ôbOR àô PZìë

dîw QLáqäáÖK uá ÇÖcÉë êÖkÖK QKc QL¸gùáÖK uá dëL˛SÖLN <ÑátÖK YLçäáÖ êìcî|äSÖK LçRLîZîRKdSgK umë

.@HHE ÜLs êìLçâ ÑëÖ]N LçÖás no` ëô LçRLîZîRKdSgK umë QeZâô b� àëÉR àô LçÖ ïxOäì LáÉ <êîáëÉ]ÖK

ÇÖcÉë êîáëÉ]ÖK êoÖ¸ÖK àá ñëS¸á óÖsô àëôëOSì jL`iô óÖs êîoîo`SÖK êîÖátÖK ãcå báStR àô ïxOäìë

íë]R àôë êÖáLi êìcî|äSÖK QLîZîRKdSgßK ãcå àëÉR àô ïxOäìë .ïâbáÖK uáSZáÖK ï{ êkS`áÖK dkLätÖK óÖs

.cî|äSÖK bdKëá jîk`R èbLsõ ëô jîk`SÖ QL]dSÄá Ñá˛R LáÉ <bkdÖÖ ˝îìLÄáë Lîäáe èbb]á L{Kbåô

.bdKëáÖK dî{ëR ÇÖc ï{ LáN <ïÖëbÖK uáSZáÖK èdeKùáë bîìöR fLáSÖK <òLmS�ßK bäs <àÉáìë

- AHGëô QLîZîRKdSgßK ãcå cî|äRë ÜîákR ï{ êáåL¸áÖK óÖs êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK uîZ˛R ÜeÖìë

.êîáëÉ]ÖK bëçZÖK ÑLáÉSgß LçN êkL`ÖK [áKdOÖK umë óÖs LçtîZ˛R Lmìô ïxOäìë .êîäoëÖK ÑátÖK no`

dîw QLáqäáÖK uá àëLtSÖLN <ÑátR àô óÖs êîüL¸äÖK QLtáZSÖKë èôdáÖK QLáqäá uîZ˛R dá©K ïmSÄìë

QLáëÉ]ÖK êogKëN ÑátÖK YLçäá cî|äSÖ èësbÖK óÖsë <òLmS�ßK bäs QLÉO˛ÖK ÜîqäR óÖs <ñd`©K êîáëÉ]ÖK

.cî|äSÖK ÇÖc bîìöRë êîÖëbÖKë êîáîÖ�´K QL†îçÖKë

- AHHbLZìõ LçäîN àá <óSi ~doN àî¸äZÖK àîN àeKëSÖK ÅîÄ]R zbçN Lç¸|â ÜeÖR àô QLáëÉ]ÖÖ ïxOäìë

êÖkÖK QKc ñd`©K êîágdÖK QL†îçÖK àá Lådîwë êîáëÉ]ÖK àLZÖÖKë ˝ÖLZáÖK uîáZ ï{ ÇÖcÖ êkL`ÖK QLîÖØK

bìeáÖK ÜìbÄR Ñ®` àá êkL`ë <êîÖëbÖK QLáqäáÖKë QL¸gùáÖKë QL†îçÖK uîáZ às ®m{ - òLmS�ßK P¸]

.àçÖ [ìëdSÖKë òL¸äÖK àá QL]idáÖK àá

~ëbäk jëk`ÖK éZë óÖsë <êîüLáâ´K QL¸gùáÖK Láîg ßë <êîÖëbÖKë êîáîÖ�ßK QLáqäáÖÖ ïxOäìë - BII

êîäoëÖK èeçZ©K óÖK êìdL˛SgßKë êîÖLáÖK èbsL¸áÖK ÜìbÄR <àëîüLäWÖK àë]âLáÖKë èôdáÖÖ ïüLáâ´K èb]SáÖK Üá©K

<ÇÖc óÖK ê{LmßLN <ÑátÖKë =LçSìßëN r®omßKë QLÉO˛ÖK êáL�õë QLáëÖtáÖK uáZ óÖs LçRdb� èbLìe ÑZô àá

uá àëLtSÖLN ÇÖcë <Lçäá ÑÉ êìßë àá L�®oâK èôdáÖLN lëçäÖÖ YëdR ïÉÖ êîÖëbÖK èeçZ©K eìetR óÖs

.QLáëÉ]ÖK

ïáîÖ�´K/ïáîÖ�´K àëb bîtkÖK - òLN

- BI@êîáîÖ�ßK/êîáîÖ�ßK àëb ÑÉLîçÖK àá Lådîwë èb]SáÖK Üá™Ö êtNLSÖK êîáîÖ�ßK àLZÖÖK ÑátR àô ïxOäì

.LçRLìßë dLoõ ï{ ÑáL˛ÖK ÑátÖK YLçäá cî|äRë bkd ï{ êkS`áÖK êîäoëÖK QL¸gùáÖK Üsbë eìetR óÖs

êäZÖ uá ÅîVëÖK àëLtSÖLNë <Lçäá ÑÉÖ êîáîÖ�ßK ÑátÖK no` ëô [åLäá cî|äR uá Åî¸äSÖLN ÇÖc ÜSì àô ïxOäìë
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àìbLîáÖK ï{ èbëÄtáÖK èb]SáÖK Üá©K QKdáRùáÖ êÄ¸äáÖK êtNLSáÖK óÖõ êZL]ÖK èLsKdá uá <èôdáÖK eÉdá

.LçN ÑkSì Láë àL¸â´K ~ëÄ]ë êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK

- BIAíbLkS�ßK ˝ÖZáÖK dqäì àô ïxOäì <ïáîÖ�´K bîtkÖK óÖs ÜîîÄSÖKë bkdÖKë cî|äSÖK êîÖátÖ ®îç¸Rë

LáN <LçSìßë àám ÑÉ <èb]SáÖK Üá™Ö êtNLSÖK êîáîÖ�ßK àLZÖÖ êî¸gùáÖK èdbÄÖK lKdtSgK ï{ ïsLáSZßKë

YLçäá òëm ï{ ˝äZÖK rëâ LìLm� uá ÑáLtSÖK óÖs <èôdáÖLN êîätáÖK êìdë]áÖK QLçZÖK/QKb]ëÖK ÇÖc ï{

<òLmS�ßK P¸]ë ñd`ô dëáô àîN àá <ÜLáSåßK ò®ìõ ÜeÖìë .êîáîÖ�ßK ÑátÖK no`ë [åLäá ÇÖcÉë <ÑátÖK

.bbkÖK Kcå ï{ QKdbÄÖK ÜsbÖ

- BIBQKdëqäáë èôdáÖK LìLm� YdbR àô <êáüLÄÖK LçSo˛âôë LçRLìßë dLoõ ï{ <êîáîÖ�ßK àLZÖÖK óÖs àîtSìë

ÅîOoSN êÖî|ÉÖK QLîÖátÖK cî|äRë QLîÖØK òL˛âõ ï{ ÇÖcÉ dqäR àôë <LçÖátÖ ï¸îüdÖK dLîSÖK àám ˝äZÖK rëâ

óÖs àëLtSÖK <LçSìßë àám ÑÉ <êîáîÖ�´K àLZÖÖ ïxOäìë .êîáîÖ�´K ÑátÖK no`ë [åLäáë ÑátÖK YLçäá bkdë

ÇÖcÉë ïáîÖ�´K bîtkÖK óÖs êÖáLtÖK êîÖëbÖK êîáëÉ]ÖK QLáqäáÖK düLg uá ˝äZÖK rëâ LìLm� ï{ ÑátÖK

.jL`ÖK rLoÄÖKë êîW]OÖKë êîÖLáÖK QL¸gùáÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK

- BICP¸] <èb]SáÖK Üá©K êáëqäá ï{ êkk`SáÖK QßLÉëÖÖ êtNLSÖK êîáîÖ�ßK PRLÉáÖK ÑátR àô ïxOäìë

.bdKëáÖKë êîäáeÖK do©K bìb]R ÇÖc ï{ LáN <ÑátÖK YLçäá cî|äSÖ Ñás êo` ÜîátRë umë óÖs <òLmS�ßK

èbb]á L{Kbåô ïáîÖ�´K bîtkÖK óÖs LçN uÖomáÖK êìcî|äSÖK êo˛â©Kë êîäÄSÖK èbsL¸áÖK umR àô ïxOäìë

Üá©K QßLÉëë QL†îå àîN Láî{ ÜqSäá Åî¸äSN c`©K ïxOäì êìLxÖK ãcçÖë .èôdáÖLN lëçäÖK ÑZô àá KbîZ

.èb]SáÖK

- BIDêáL�´ bëçZ àá éÖcOR Láî{ êîätáÖK êÄoäáÖK dLoõ ï{ êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK Üsb dá©K ÜeÖS¸ìë

ÑÉN êkL`ÖK ÑátÖK [åLäáë ïáÖLtÖK ÑátÖK YLçäá àö˛N QLáëÖtáÖK d˛âë èësbÖK Åî¸äR ÑZô àá QLÉOi

.êÄoäá

ïÖëbÖK bîtkÖK - ÜîZ

èb]SáÖK Üá©K - @

- BIEÜá©K êáëqäá QL¸gùáë QL†îå uîáZ LçN uÖomR ïSÖK ÑLás©K Ñ®` àá ÑátÖK YLçäá cî|äR ÜeÖì

.ugë©K êZádOÖK êîÖás àá ôeZSì ß KòeZ é|këNë bìb]SÖK éZë óÖs AIII-@HHD èdS|ÖK Ñ®` èb]SáÖK

Ñ|Éì LáN AIII-@HHD èdS|ÖK Ñ®` ˝äZÖK rëâ LìLm� QßLZá ï{ ïÖëbÖK àëLtSÖÖ eetá dLoõ Ügd ïxOäìë

êáÄÖK QLsLáSZK às êáZLäÖK [üLSäÖK òëm ï{ ÑátÖK YLçäá ÜîîÄRë êtNLSá uá ÑáL˛ÖKë ÑáLÉSáÖK cî|äSÖK

ãcå QKdáRùáÖKë êáÄÖK QLsLáSZK uîáZ ï{ TáeSÖK b� QLáëÉ]ÖK àëÉë .èb]SáÖK Üá™Ö êîáÖLtÖK QKdáRùáÖKë

YLçäáÖ êtNLSáÖK QLîZîRKdSgK óÖõ êO¸äÖLN LìdåëZ Kdáô Åî¸äSÖK ÑtZì ê|ÖS`áÖK QßLZáÖK ï{ èôdáÖK àîÉáSN
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dáRùáÖÖ ÑátÖK YLçäá LáådLOSsK ï{ Kc`öR àô "Ü®¸ÖÖ êo`" ë "êîáäSÖÖ êo`" Ö ïxOäìë .dëÉcáÖK ÑátÖK

.èôdáÖLN ïätáÖK uNKdÖK ïáÖLtÖK

- BIFr®omßK ÑZô àá èb]SáÖK Üá©K êáëqäá QL¸gùáÖ ê]LSáÖK QKdbÄÖK àî¸]R ÇÖcÉ ÜeÖìë

eìetR ï{ LçÖás ÅüKdoë LçRKdO` àá èbL{´K uá ÑátÖK YLçäá cî|äSÖ LçäîN Láî{ Åî¸äSÖKë LçRLîÖëù¸áN

.èôdáÖLN lëçäÖK

- BIGrëâ dëqäá YKdbõë ÑátÖK YLçäá cî|äR àLámÖ QLìëS¸áÖK óÖsô óÖs êîÖëù¸áÖK ÑqR àô ïxOäìë

.èb]SáÖK Üá©K êáëqäá LåßëSR ïSÖK [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK uîáZ ï{ ˝äZÖK

- BIH<ïäoëÖK bîtkÖK óÖs LçäîÉáRë èôdáÖK èKëL¸áÖ ÜsbÖK ÜìbÄR ï{ êáëqäáÖK êîÖLt{ë èòL|É àî¸]SÖë

òKeZô }ÖS`á nî˛äRë \®kõë bìbZR óÖõ êZL]ÖK ësbR <ÑátÖK YLçäá zKbåô ÅîÄ]R óÖs LçRdb§ eìetSÖë

Üá©K ï{ ê|ÖS`áÖK QLîÖØK Ñás ÅüKdoë QLîZîRKdSgK eìetRë lKdtSgK Kcå Ñá˛ìë .èb]SáÖK Üá©K êáëqäá

bkdÖKë cî|äSÖK óÖs e|]ÖKë èdë˛áÖK òKbgõ ÑLZá ï{ LçáLçá bîidR ÑZô àá èôdáÖLN lëçäÖÖ èb]SáÖK

bëZë ÜçáÖK àáë <ï¸îüdÖK dLîSÖK àám êÖáLtÖK QßLÉëÖKë QL†îçÖLN ÅÖtSì Láî{ òLmS§ßK bäs LçáîsbRë

bìeáÖK ÇÖcÉ ÜeÖS¸ì dá©K àLÉ àõë <ï¸îüdÖK dLîSÖK ï{ [ábÖK êîÖLt{ Ñ|Éì LáN ˝äZÖK rëâ/èôdáÖÖ QKb]ë

àám ˝äZÖK rëâ bLtNô [áb àá ßbN bk§ dîxN ˇîáçR Uëb] àëb êÖëÖî]ÖÖ QLîZîRKdSgßK dìëoR àá

.QLîÖátÖK uîáZ ï{ ï¸îüdÖK dLîSÖK

- B@IÜá©K êáëqäá QL†îå uîáZ Ñëk] ïxOäì <èôdáÖLN ïätáÖK uNKdÖK ïáÖLtÖK dáRùáÖK êtNLSá dLoõ ï{

LáÉ .êtNLSáÖK êo˛âô cî|äR ÑZô àá Üsb bdKëá àá ÜeÖì Lá óÖs èôdáÖLN lëçäÖK óÖs eÉdR ïSÖK èb]SáÖK

nîo`SÖKë êáLtÖK QLgLî¸ÖK àám ˝äZÖK rëäN QLáqäáÖK Ñ`Kb êîätáÖK êìdë]áÖK QLçZÖK bëçZ [áb PZì

.QLîâKeîáÖK umëë êZádOÖKë

- B@@eZKë]ÖK êÖKeõ ÑZô àá ñd`©K êîÖëbÖK QLáqäáÖKë èb]SáÖK Üá©K PâLZ àá QKòKdZõ cL`RK ïxOäì

.ÑátÖK YLçäáÖ LÄOo LçRLáqäá dLoõ ï{ èôdáÖLN lëçäÖK àëb Ñë]R ïSÖK

êáLtÖK êîtáZÖK

- B@AêkS`áÖK êî¸îüdÖK ê†îçÖK ÑWáR èb]SáÖK Üá©K ï{ êîÖëb êîáëÉ] ê†îå óÖsô Lç|këN êáLtÖK êîtáZÖK

rëâ LìLm§ [ábR àô LçÖ ïxOäì ê|kÖK ãcçNë dáRùáÖK êtNLSáN ÑkSì Láî{ LçáîîÄRë êáLtÖK QLgLî¸ÖK umëN

àá ÑátÖK YLçäáÖ ÑLt|ÖK cî|äSÖK ï{ ed]áÖK ÜbÄSÖK ÜîîÄR óÖëSR àô PZì LáÉ .LçÖLásô uîáZ ï{ ˝äZÖK

àî¸á`ÖK LçRdëb ï{ë .êìbLkS§ßKë êîgLî¸ÖKë êîsLáSZßK QLgLî¸ÖK ÑáZá ÑÖ`SR LìLmÄÖK ãcå àô ÅÖoäá

LÄOoë .èôdáÖLN ïätáÖK uNKdÖK ïáÖLtÖK dáRùáÖK dìdÄR êáLtÖK êîtáZÖK óÖs ldtì zëg <@HHD ÜLs èbëÄtáÖK

èc`§ dëÉcáÖK dáRùáÖK êtNLSá àö˛N ÜLtÖK àîá©K àá dìdÄR êgKdb êîtáZÖK óÖëSR zëg <@E@/CH LådKdÄÖ

ÑátÖK àá KòeZ Lç|këN dáRùáÖK êtNLSá YdbR àô êáLtÖK êîtáZÖÖ ïxOäìë .dáRùáÖK QLîkëR dLOSsßK àîtN
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àìbLîáÖK ï{ èbëÄtáÖK èb]SáÖK Üá©K QKdáRùáÖ êÄ¸äáÖK êtNLSáÖK óÖõ êZL]ÖK èLsKdá uá <èôdáÖK eÉdá

.LçN ÑkSì Láë àL¸â´K ~ëÄ]ë êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK

- BIAíbLkS�ßK ˝ÖZáÖK dqäì àô ïxOäì <ïáîÖ�´K bîtkÖK óÖs ÜîîÄSÖKë bkdÖKë cî|äSÖK êîÖátÖ ®îç¸Rë

LáN <LçSìßë àám ÑÉ <èb]SáÖK Üá™Ö êtNLSÖK êîáîÖ�ßK àLZÖÖ êî¸gùáÖK èdbÄÖK lKdtSgK ï{ ïsLáSZßKë

YLçäá òëm ï{ ˝äZÖK rëâ LìLm� uá ÑáLtSÖK óÖs <èôdáÖLN êîätáÖK êìdë]áÖK QLçZÖK/QKb]ëÖK ÇÖc ï{

<òLmS�ßK P¸]ë ñd`ô dëáô àîN àá <ÜLáSåßK ò®ìõ ÜeÖìë .êîáîÖ�ßK ÑátÖK no`ë [åLäá ÇÖcÉë <ÑátÖK

.bbkÖK Kcå ï{ QKdbÄÖK ÜsbÖ

- BIBQKdëqäáë èôdáÖK LìLm� YdbR àô <êáüLÄÖK LçSo˛âôë LçRLìßë dLoõ ï{ <êîáîÖ�ßK àLZÖÖK óÖs àîtSìë

ÅîOoSN êÖî|ÉÖK QLîÖátÖK cî|äRë QLîÖØK òL˛âõ ï{ ÇÖcÉ dqäR àôë <LçÖátÖ ï¸îüdÖK dLîSÖK àám ˝äZÖK rëâ

óÖs àëLtSÖK <LçSìßë àám ÑÉ <êîáîÖ�´K àLZÖÖ ïxOäìë .êîáîÖ�´K ÑátÖK no`ë [åLäáë ÑátÖK YLçäá bkdë

ÇÖcÉë ïáîÖ�´K bîtkÖK óÖs êÖáLtÖK êîÖëbÖK êîáëÉ]ÖK QLáqäáÖK düLg uá ˝äZÖK rëâ LìLm� ï{ ÑátÖK

.jL`ÖK rLoÄÖKë êîW]OÖKë êîÖLáÖK QL¸gùáÖKë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK

- BICP¸] <èb]SáÖK Üá©K êáëqäá ï{ êkk`SáÖK QßLÉëÖÖ êtNLSÖK êîáîÖ�ßK PRLÉáÖK ÑátR àô ïxOäìë

.bdKëáÖKë êîäáeÖK do©K bìb]R ÇÖc ï{ LáN <ÑátÖK YLçäá cî|äSÖ Ñás êo` ÜîátRë umë óÖs <òLmS�ßK

èbb]á L{Kbåô ïáîÖ�´K bîtkÖK óÖs LçN uÖomáÖK êìcî|äSÖK êo˛â©Kë êîäÄSÖK èbsL¸áÖK umR àô ïxOäìë

Üá©K QßLÉëë QL†îå àîN Láî{ ÜqSäá Åî¸äSN c`©K ïxOäì êìLxÖK ãcçÖë .èôdáÖLN lëçäÖK ÑZô àá KbîZ

.èb]SáÖK

- BIDêáL�´ bëçZ àá éÖcOR Láî{ êîätáÖK êÄoäáÖK dLoõ ï{ êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK Üsb dá©K ÜeÖS¸ìë

ÑÉN êkL`ÖK ÑátÖK [åLäáë ïáÖLtÖK ÑátÖK YLçäá àö˛N QLáëÖtáÖK d˛âë èësbÖK Åî¸äR ÑZô àá QLÉOi

.êÄoäá

ïÖëbÖK bîtkÖK - ÜîZ

èb]SáÖK Üá©K - @

- BIEÜá©K êáëqäá QL¸gùáë QL†îå uîáZ LçN uÖomR ïSÖK ÑLás©K Ñ®` àá ÑátÖK YLçäá cî|äR ÜeÖì

.ugë©K êZádOÖK êîÖás àá ôeZSì ß KòeZ é|këNë bìb]SÖK éZë óÖs AIII-@HHD èdS|ÖK Ñ®` èb]SáÖK

Ñ|Éì LáN AIII-@HHD èdS|ÖK Ñ®` ˝äZÖK rëâ LìLm� QßLZá ï{ ïÖëbÖK àëLtSÖÖ eetá dLoõ Ügd ïxOäìë

êáÄÖK QLsLáSZK às êáZLäÖK [üLSäÖK òëm ï{ ÑátÖK YLçäá ÜîîÄRë êtNLSá uá ÑáL˛ÖKë ÑáLÉSáÖK cî|äSÖK

ãcå QKdáRùáÖKë êáÄÖK QLsLáSZK uîáZ ï{ TáeSÖK b� QLáëÉ]ÖK àëÉë .èb]SáÖK Üá™Ö êîáÖLtÖK QKdáRùáÖKë

YLçäáÖ êtNLSáÖK QLîZîRKdSgK óÖõ êO¸äÖLN LìdåëZ Kdáô Åî¸äSÖK ÑtZì ê|ÖS`áÖK QßLZáÖK ï{ èôdáÖK àîÉáSN
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eìetR ï{ LçÖás ÅüKdoë LçRKdO` àá èbL{´K uá ÑátÖK YLçäá cî|äSÖ LçäîN Láî{ Åî¸äSÖKë LçRLîÖëù¸áN

.èôdáÖLN lëçäÖK

- BIGrëâ dëqäá YKdbõë ÑátÖK YLçäá cî|äR àLámÖ QLìëS¸áÖK óÖsô óÖs êîÖëù¸áÖK ÑqR àô ïxOäìë

.èb]SáÖK Üá©K êáëqäá LåßëSR ïSÖK [áKdOÖKë QLgLî¸ÖK uîáZ ï{ ˝äZÖK

- BIH<ïäoëÖK bîtkÖK óÖs LçäîÉáRë èôdáÖK èKëL¸áÖ ÜsbÖK ÜìbÄR ï{ êáëqäáÖK êîÖLt{ë èòL|É àî¸]SÖë

òKeZô }ÖS`á nî˛äRë \®kõë bìbZR óÖõ êZL]ÖK ësbR <ÑátÖK YLçäá zKbåô ÅîÄ]R óÖs LçRdb§ eìetSÖë

Üá©K ï{ ê|ÖS`áÖK QLîÖØK Ñás ÅüKdoë QLîZîRKdSgK eìetRë lKdtSgK Kcå Ñá˛ìë .èb]SáÖK Üá©K êáëqäá

bkdÖKë cî|äSÖK óÖs e|]ÖKë èdë˛áÖK òKbgõ ÑLZá ï{ LçáLçá bîidR ÑZô àá èôdáÖLN lëçäÖÖ èb]SáÖK

bëZë ÜçáÖK àáë <ï¸îüdÖK dLîSÖK àám êÖáLtÖK QßLÉëÖKë QL†îçÖLN ÅÖtSì Láî{ òLmS§ßK bäs LçáîsbRë

bìeáÖK ÇÖcÉ ÜeÖS¸ì dá©K àLÉ àõë <ï¸îüdÖK dLîSÖK ï{ [ábÖK êîÖLt{ Ñ|Éì LáN ˝äZÖK rëâ/èôdáÖÖ QKb]ë

àám ˝äZÖK rëâ bLtNô [áb àá ßbN bk§ dîxN ˇîáçR Uëb] àëb êÖëÖî]ÖÖ QLîZîRKdSgßK dìëoR àá

.QLîÖátÖK uîáZ ï{ ï¸îüdÖK dLîSÖK

- B@IÜá©K êáëqäá QL†îå uîáZ Ñëk] ïxOäì <èôdáÖLN ïätáÖK uNKdÖK ïáÖLtÖK dáRùáÖK êtNLSá dLoõ ï{

LáÉ .êtNLSáÖK êo˛âô cî|äR ÑZô àá Üsb bdKëá àá ÜeÖì Lá óÖs èôdáÖLN lëçäÖK óÖs eÉdR ïSÖK èb]SáÖK

nîo`SÖKë êáLtÖK QLgLî¸ÖK àám ˝äZÖK rëäN QLáqäáÖK Ñ`Kb êîätáÖK êìdë]áÖK QLçZÖK bëçZ [áb PZì

.QLîâKeîáÖK umëë êZádOÖKë
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rëâ LìLm§ [ábR àô LçÖ ïxOäì ê|kÖK ãcçNë dáRùáÖK êtNLSáN ÑkSì Láî{ LçáîîÄRë êáLtÖK QLgLî¸ÖK umëN

àá ÑátÖK YLçäáÖ ÑLt|ÖK cî|äSÖK ï{ ed]áÖK ÜbÄSÖK ÜîîÄR óÖëSR àô PZì LáÉ .LçÖLásô uîáZ ï{ ˝äZÖK
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YLçäá cî|äR ldtS¸R àô LçÖ ïxOäì <AIII ë @HHG ë @HHE ÜKës©K ï{ë .èôdáÖLN lëçäÖK àö˛N ÑkKëSáÖK

.ÑátÖK

ïsLáSZßKë íbLkS�ßK ˝ÖZáÖK

- B@BLÄOoë èb]SáÖK Üá©K ~LWîá PZëáN bb]áÖK ãdëb ~Lîg ï{ <ïsLáSZßKë íbLkS�ßK ˝ÖZáÖK ÜëÄì

êáëqäáÖK bîtk óÖs Åî¸äSÖK QLîÖás óÖs zKdi´LN <@EA/CG ë ABD/CE ë AEC/CD êáLtÖK êîtáZÖK QKdKdÄÖ

cî|äR lKdtSgK óÖõ ˝ÖZáÖK èësb ïxOäìë .dLámáÖK Kcå ï{ QLîkëR \do uá ÑátÖK YLçäá cî|äSÖ êO¸äÖLN

éRësb ïxOäì <êîÄî¸äR ê†îå ˝ÖZáÖK dLOSsLNë .èôdáÖK eÉdá êäZÖ dìdLÄSÖ dLOSsßK ò®ìõ uá ÑátÖK YLçäá

uáë êÖkÖK QKc àLZÖÖK uá Åî¸äSÖK êîÖLt{ óÖõ êZL]ÖK dLOSsßK àîtN Kc`§ èôdáÖK eÉdá êäZÖ êìßë lKdtSgß

QLgLî¸ÖK ÑüL¸á uîáZ éS˛�Läá ï{ ˝äZÖK rëâ LìLm� YKdbõ ˝ÖZáÖÖ ïxOäìë .dáRùáÖK êtNLSá QLîÖás

uî{d b]Kë òeZ jîk`R ï{ dqäì àô PZì LáÉ .êäZÖÖK LåbtR ïSÖK QLîkëSÖÖ êOZKëÖK èLsKdáÖK uá <êáLtÖK

bëçZ Ñq ï{ ÑátÖK YLçäá cî|äRë èôdáÖLN lëçäÖÖ AIII ÜLs ÑëÖ] ÑO� éRLsLáSZK àá Ñ�©K óÖs ñëS¸áÖK

bÄäÖK ~ëbäkë ïÖëbÖK ÇäOÖK ÇÖc ï{ LáN êkk`SáÖK QßLÉëÖK LçäîN àá óSi QLçZ àá êÖLt{ êÉdL˛áë

.ïÖëbÖK

- B@CÜLs ÑO� êîÄî¸äSÖK éSo˛âô àá Ñ�©K óÖs b]Kë òeZ jîk`R ï{ dqäì àô ˝ÖZáÖK óÖs PZìë

lëçäÖÖ êáëqäáÖK ñëS¸á óÖs ÑZ©K êogëSáÖK ê]ÄäáÖK êo`ÖK óÖõ KbLäSgK <èôdáÖLN lëçäÖK Åî¸äSÖ AIII

.èôdáÖLN

- B@DÜLs ÑëÖ] ÑO� Ñ�©K óÖs êìcî|äSÖK éSo˛âô àá òeZ jîk`R ï{ dqäì àô ˝ÖZáÖK óÖs PZìë

óÖs ê]ÄäáÖK ÑZ©K êogëSáÖK êo`ÖK óÖõ KbLäSgK ˝äZÖK rëäN êoORdáÖK êîáäSÖK êo˛âô Åî¸äSÖ AIII

YLçäá cî|äSÖ êáe®ÖK QKòKdZßKë êîçîZëSÖK ûbLOáÖK òLgdõ ÑZô àá ÇÖcë èôdáÖLN lëçäÖÖ êáëqäáÖK ñëS¸á

.èb]SáÖK Üá©K êáëqäá [áKdNë ÑKëáô ÜKb`SgLN ÑátÖK

- B@EÜëÄR àô Lçî{ êÉdL˛áÖK QL†îçÖÖ Ñ|Éì ícÖK MëÖg©K ï{ dqäR àô êìdKbßK Åî¸äSÖK êäZÖÖ ïxOäìë

ÇdS˛áÖK bîtkÖK ó¥¥Ös êáüLÄÖK QKòKdZßK ÜKb`SgK Lçäá óSi ÑO¸N LçSo˛âô Åî¸äSN éZë Ñm{ô óÖs

óÖs èbsL¸áÖKë ÑátÖK YLçäá zKbåô cî|äR ÑZô àá êáëqäáÖK bîtk óÖs Åî¸äSÖK êÖL|ÉÖ QßLÉëÖK àîN

.LçStNLSá

èôdáÖK eÉdá êäZÖ

- B@FóÖõ LáçN àîSkL`ÖK LáçîSìßëÖ LÄ{ë <ïsLáSZßKë íbLkS�ßK ˝ÖZáÖK ÇÖcÉë <êáLtÖK êîtáZÖK ósbR

uá ÑLt|ÖK Åî¸äSÖK óÖõ êZL]ÖKë ÑátÖK YLçäá dLOSsßK àîtN Kc`ô èôdáÖK eÉdá êäZÖ êìßë eìetRë lKdtSgK

àá LçÖáÉöN êáëqäáÖK ~Loâ óÖs [çâ bLáSsK óÖKë <dáRùáÖK êtNLSá QLîÖás uáë êÖkÖK QKc ñd`©K àLZÖÖK

.ãcî|äR ÑZô
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- B@GuÖomR àô <ïsLáSZßKë íbLkS�ßK ˝ÖZáÖK bsL¸R êîä{ êäZÖ Lç|këN <èôdáÖK eÉdá êäZÖ PZKë àáë

Kcå ï{ èdë˛áÖK òKbgKë <èb]SáÖK Üá©K êáëqäá ~Loâ Ñ`Kb ÑátÖK YLçäá cî|äR bkd ï{ ídë]á dëbN

Ñ®` àá êî{LÉ êîÖLáë êìd˛N bdKëá LçÖ \LSRë ê]mKë êìßë LçÖ bä¸R àô ïxOäì LáÉ <˝ÖZáÖK óÖõ àö˛ÖK

.êìßëÖK ãcçN r®omßK êîxN èb]SáÖK Üá™Ö êìbLtÖK êîâKeîáÖK dLoõ ï{ bdKëáÖK jîk`R èbLsõ

- B@HÜìbÄR êîÖátÖ éÄî¸äR ï{ ïsLáSZßKë íbLkS�ßK ˝ÖZáÖK bsL¸R àô èôdáÖK eÉdá êäZÖ óÖsë

àô êäZÖÖK óÖsë .èb]SáÖK Üá©K êáëqäáÖ êtNLSÖK êÖkÖK QKc QL¸gùáÖK uá ÑátÖK YLçäá cî|äR às dìdLÄSÖK

.òLmS�ßK P¸] <dbLkáÖK àá Lådîwë ñd`©K êáëqäáÖK QL¸gùá àá èbdKëÖK Q®`báÖK àá bî|S¸R

- BAIêágL]ÖK ÜLáSåßK QßLZá ldtS¸R àô <AIII-@HHE èdS|ÖÖ LçÖás [áLâdN Lçtmë ñbÖ <êäZÖÖ ïxOäìë

ï{ë .LçÖLásô ÑëbZ ï{ èôdáÖLN ïätáÖK ïáÖLtÖK dáRùáÖK êtNLSá YKdbK êî|îÉ ï{ dqäRë <ÑátÖK YLçäá ï{

YKdbK ï{ e{L]ÖK LådëbÖ dìëoSÖK àá bìeá òKdZõ êî|îÉ ï{ dqäR àô èôdáÖK eÉdá êäZÖÖ ïxOäì <~Lî¸ÖK Kcå

.èb]SáÖK Üá©K êo˛âô ï{ ˝äZÖK rëäN jL` dëqäá

ñd`©K êîä|ÖK àLZÖÖK

- BA@ãcå ïÖëR àô ïxOäì <ïsLáSZßKë íbLkS�ßK ˝ÖZáÖÖ êtNLSÖK ñd`©K êîä|ÖK àLZÖÖK QLìßë dLoõ ï{

.Lçäá ÑÉ ÑLásô ï{ ˝äZÖK rëäN êkL`ÖK PâKëZÖK YLábõ Ñ|ÉRë ÑátÖK YLçäáÖ PZKëÖK dLOSsßK àLZÖÖK

QKbåLtá PZëáN èö˛äáÖK ñd`©K QL†îçÖKë èôdáÖK bm eîîáSÖK óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK êäZÖÖK

- BAAPZëáN LçRLîÖëù¸áN Lçs®omK dLoõ ï{ <èôdáÖK bm eîîáSÖK óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK êäZÖÖK óÖs

Lådqâ bäs ÑátÖK YLçäá <LçSìßë àám <ïsKdR àô <èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK

.zKdo©K ÑëbÖK LçábÄR ïSÖK dìdLÄSÖK ï{

- BABLçáìbÄR ñbÖ <èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK ï{ zKdo©K ÑëbÖK ósbRë

ÑátÖK YLçäá cî|äSÖ èc`SáÖK dîNKbSÖK às QLáëÖtá YdbR àô óÖõ <êî�L|RßK àá @G èbLáÖK PZëáN dìdLÄSÖK

èôdáÖK èdbÄÖ ÑLt{ bkdN ÜLîÄÖLN ÅÖtSì Láî{ èôdáÖK bm eîîáSÖK óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK êäZÖÖK ÑLásô d¸îì LáN

.êî�L|RßK LçÖ LçÖ|ÉR ïSÖK ~ëÄ]ÖLN uSáSÖK óÖs

- BACïxOäì êî�L|RßK cî|äR bkd óÖs èôdáÖK bm eîîáSÖK óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK êäZÖÖK èdb� àú{ ÇÖcÉ

dî{ëR ÇÖc ï{ LáN <èb]SáÖK Üá™Ö êìbLtÖK êîâKeîáÖK dLoõ ï{ êîÖLáÖKë êìd˛OÖK bdKëáÖK dî{ëR Ñ®` àá Lçásb

êáLtÖK êîtáZÖK dKdÄÖ LÄOo <êäZÖÖK rLáSZß ï{LÉÖK T�ëÖK dî{ëRë òKdO`ÖK PâLZ àá êîâëâLÄÖK èbsL¸áÖK

êäZÖÖ ïxOäìë .@HHD ëìLá/dLìô ï{ èbëÄtáÖK êî�L|RßK ï{ zKdo©K ÑëbÖK rLáSZK ãc`RK ícÖK dKdÄÖKë @EC/CH

àîtN èc`§ àL¸â´K ~ëÄ]Ö ñd`©K QKbåLtáÖK PZëáN èö˛äáÖK ñd`©K QL†îçÖK uá LçÄî¸äR àá bìeR àô

.Läîî{ Ñás [áLâdNë à®sK ï{ èbdKëÖK QLîkëSÖK dLOSsßK

-152- 96-27299
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YLçäá cî|äR ldtS¸R àô LçÖ ïxOäì <AIII ë @HHG ë @HHE ÜKës©K ï{ë .èôdáÖLN lëçäÖK àö˛N ÑkKëSáÖK

.ÑátÖK

ïsLáSZßKë íbLkS�ßK ˝ÖZáÖK

- B@BLÄOoë èb]SáÖK Üá©K ~LWîá PZëáN bb]áÖK ãdëb ~Lîg ï{ <ïsLáSZßKë íbLkS�ßK ˝ÖZáÖK ÜëÄì

êáëqäáÖK bîtk óÖs Åî¸äSÖK QLîÖás óÖs zKdi´LN <@EA/CG ë ABD/CE ë AEC/CD êáLtÖK êîtáZÖK QKdKdÄÖ

cî|äR lKdtSgK óÖõ ˝ÖZáÖK èësb ïxOäìë .dLámáÖK Kcå ï{ QLîkëR \do uá ÑátÖK YLçäá cî|äSÖ êO¸äÖLN

éRësb ïxOäì <êîÄî¸äR ê†îå ˝ÖZáÖK dLOSsLNë .èôdáÖK eÉdá êäZÖ dìdLÄSÖ dLOSsßK ò®ìõ uá ÑátÖK YLçäá

uáë êÖkÖK QKc àLZÖÖK uá Åî¸äSÖK êîÖLt{ óÖõ êZL]ÖK dLOSsßK àîtN Kc`§ èôdáÖK eÉdá êäZÖ êìßë lKdtSgß

QLgLî¸ÖK ÑüL¸á uîáZ éS˛�Läá ï{ ˝äZÖK rëâ LìLm� YKdbõ ˝ÖZáÖÖ ïxOäìë .dáRùáÖK êtNLSá QLîÖás

uî{d b]Kë òeZ jîk`R ï{ dqäì àô PZì LáÉ .êäZÖÖK LåbtR ïSÖK QLîkëSÖÖ êOZKëÖK èLsKdáÖK uá <êáLtÖK

bëçZ Ñq ï{ ÑátÖK YLçäá cî|äRë èôdáÖLN lëçäÖÖ AIII ÜLs ÑëÖ] ÑO� éRLsLáSZK àá Ñ�©K óÖs ñëS¸áÖK

bÄäÖK ~ëbäkë ïÖëbÖK ÇäOÖK ÇÖc ï{ LáN êkk`SáÖK QßLÉëÖK LçäîN àá óSi QLçZ àá êÖLt{ êÉdL˛áë

.ïÖëbÖK

- B@CÜLs ÑO� êîÄî¸äSÖK éSo˛âô àá Ñ�©K óÖs b]Kë òeZ jîk`R ï{ dqäì àô ˝ÖZáÖK óÖs PZìë

lëçäÖÖ êáëqäáÖK ñëS¸á óÖs ÑZ©K êogëSáÖK ê]ÄäáÖK êo`ÖK óÖõ KbLäSgK <èôdáÖLN lëçäÖK Åî¸äSÖ AIII

.èôdáÖLN

- B@DÜLs ÑëÖ] ÑO� Ñ�©K óÖs êìcî|äSÖK éSo˛âô àá òeZ jîk`R ï{ dqäì àô ˝ÖZáÖK óÖs PZìë

óÖs ê]ÄäáÖK ÑZ©K êogëSáÖK êo`ÖK óÖõ KbLäSgK ˝äZÖK rëäN êoORdáÖK êîáäSÖK êo˛âô Åî¸äSÖ AIII

YLçäá cî|äSÖ êáe®ÖK QKòKdZßKë êîçîZëSÖK ûbLOáÖK òLgdõ ÑZô àá ÇÖcë èôdáÖLN lëçäÖÖ êáëqäáÖK ñëS¸á

.èb]SáÖK Üá©K êáëqäá [áKdNë ÑKëáô ÜKb`SgLN ÑátÖK

- B@EÜëÄR àô Lçî{ êÉdL˛áÖK QL†îçÖÖ Ñ|Éì ícÖK MëÖg©K ï{ dqäR àô êìdKbßK Åî¸äSÖK êäZÖÖ ïxOäìë

ÇdS˛áÖK bîtkÖK ó¥¥Ös êáüLÄÖK QKòKdZßK ÜKb`SgK Lçäá óSi ÑO¸N LçSo˛âô Åî¸äSN éZë Ñm{ô óÖs

óÖs èbsL¸áÖKë ÑátÖK YLçäá zKbåô cî|äR ÑZô àá êáëqäáÖK bîtk óÖs Åî¸äSÖK êÖL|ÉÖ QßLÉëÖK àîN

.LçStNLSá

èôdáÖK eÉdá êäZÖ

- B@FóÖõ LáçN àîSkL`ÖK LáçîSìßëÖ LÄ{ë <ïsLáSZßKë íbLkS�ßK ˝ÖZáÖK ÇÖcÉë <êáLtÖK êîtáZÖK ósbR

uá ÑLt|ÖK Åî¸äSÖK óÖõ êZL]ÖKë ÑátÖK YLçäá dLOSsßK àîtN Kc`ô èôdáÖK eÉdá êäZÖ êìßë eìetRë lKdtSgK

àá LçÖáÉöN êáëqäáÖK ~Loâ óÖs [çâ bLáSsK óÖKë <dáRùáÖK êtNLSá QLîÖás uáë êÖkÖK QKc ñd`©K àLZÖÖK

.ãcî|äR ÑZô

-151- 96-27299

- B@GuÖomR àô <ïsLáSZßKë íbLkS�ßK ˝ÖZáÖK bsL¸R êîä{ êäZÖ Lç|këN <èôdáÖK eÉdá êäZÖ PZKë àáë

Kcå ï{ èdë˛áÖK òKbgKë <èb]SáÖK Üá©K êáëqäá ~Loâ Ñ`Kb ÑátÖK YLçäá cî|äR bkd ï{ ídë]á dëbN

Ñ®` àá êî{LÉ êîÖLáë êìd˛N bdKëá LçÖ \LSRë ê]mKë êìßë LçÖ bä¸R àô ïxOäì LáÉ <˝ÖZáÖK óÖõ àö˛ÖK

.êìßëÖK ãcçN r®omßK êîxN èb]SáÖK Üá™Ö êìbLtÖK êîâKeîáÖK dLoõ ï{ bdKëáÖK jîk`R èbLsõ

- B@HÜìbÄR êîÖátÖ éÄî¸äR ï{ ïsLáSZßKë íbLkS�ßK ˝ÖZáÖK bsL¸R àô èôdáÖK eÉdá êäZÖ óÖsë

àô êäZÖÖK óÖsë .èb]SáÖK Üá©K êáëqäáÖ êtNLSÖK êÖkÖK QKc QL¸gùáÖK uá ÑátÖK YLçäá cî|äR às dìdLÄSÖK

.òLmS�ßK P¸] <dbLkáÖK àá Lådîwë ñd`©K êáëqäáÖK QL¸gùá àá èbdKëÖK Q®`báÖK àá bî|S¸R

- BAIêágL]ÖK ÜLáSåßK QßLZá ldtS¸R àô <AIII-@HHE èdS|ÖÖ LçÖás [áLâdN Lçtmë ñbÖ <êäZÖÖ ïxOäìë

ï{ë .LçÖLásô ÑëbZ ï{ èôdáÖLN ïätáÖK ïáÖLtÖK dáRùáÖK êtNLSá YKdbK êî|îÉ ï{ dqäRë <ÑátÖK YLçäá ï{

YKdbK ï{ e{L]ÖK LådëbÖ dìëoSÖK àá bìeá òKdZõ êî|îÉ ï{ dqäR àô èôdáÖK eÉdá êäZÖÖ ïxOäì <~Lî¸ÖK Kcå

.èb]SáÖK Üá©K êo˛âô ï{ ˝äZÖK rëäN jL` dëqäá

ñd`©K êîä|ÖK àLZÖÖK

- BA@ãcå ïÖëR àô ïxOäì <ïsLáSZßKë íbLkS�ßK ˝ÖZáÖÖ êtNLSÖK ñd`©K êîä|ÖK àLZÖÖK QLìßë dLoõ ï{

.Lçäá ÑÉ ÑLásô ï{ ˝äZÖK rëäN êkL`ÖK PâKëZÖK YLábõ Ñ|ÉRë ÑátÖK YLçäáÖ PZKëÖK dLOSsßK àLZÖÖK

QKbåLtá PZëáN èö˛äáÖK ñd`©K QL†îçÖKë èôdáÖK bm eîîáSÖK óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK êäZÖÖK

- BAAPZëáN LçRLîÖëù¸áN Lçs®omK dLoõ ï{ <èôdáÖK bm eîîáSÖK óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK êäZÖÖK óÖs

Lådqâ bäs ÑátÖK YLçäá <LçSìßë àám <ïsKdR àô <èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK

.zKdo©K ÑëbÖK LçábÄR ïSÖK dìdLÄSÖK ï{

- BABLçáìbÄR ñbÖ <èôdáÖK bm eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ óÖs òLmÄÖK êî�L|RK ï{ zKdo©K ÑëbÖK ósbRë

ÑátÖK YLçäá cî|äSÖ èc`SáÖK dîNKbSÖK às QLáëÖtá YdbR àô óÖõ <êî�L|RßK àá @G èbLáÖK PZëáN dìdLÄSÖK

èôdáÖK èdbÄÖ ÑLt{ bkdN ÜLîÄÖLN ÅÖtSì Láî{ èôdáÖK bm eîîáSÖK óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK êäZÖÖK ÑLásô d¸îì LáN

.êî�L|RßK LçÖ LçÖ|ÉR ïSÖK ~ëÄ]ÖLN uSáSÖK óÖs

- BACïxOäì êî�L|RßK cî|äR bkd óÖs èôdáÖK bm eîîáSÖK óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK êäZÖÖK èdb� àú{ ÇÖcÉ

dî{ëR ÇÖc ï{ LáN <èb]SáÖK Üá™Ö êìbLtÖK êîâKeîáÖK dLoõ ï{ êîÖLáÖKë êìd˛OÖK bdKëáÖK dî{ëR Ñ®` àá Lçásb

êáLtÖK êîtáZÖK dKdÄÖ LÄOo <êäZÖÖK rLáSZß ï{LÉÖK T�ëÖK dî{ëRë òKdO`ÖK PâLZ àá êîâëâLÄÖK èbsL¸áÖK

êäZÖÖ ïxOäìë .@HHD ëìLá/dLìô ï{ èbëÄtáÖK êî�L|RßK ï{ zKdo©K ÑëbÖK rLáSZK ãc`RK ícÖK dKdÄÖKë @EC/CH

àîtN èc`§ àL¸â´K ~ëÄ]Ö ñd`©K QKbåLtáÖK PZëáN èö˛äáÖK ñd`©K QL†îçÖK uá LçÄî¸äR àá bìeR àô

.Läîî{ Ñás [áLâdNë à®sK ï{ èbdKëÖK QLîkëSÖK dLOSsßK

-152- 96-27299
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- BADcî|äSÖ Üe®ÖK dLOSsßK ïÖëR àô QKbåLtá PZëáN èö˛äáÖK ñd`©K QL†îçÖÖ ïxOäì <LçSìßë dLoõ ï{ë

.LçÖLásô ï{ èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ]ë íëL¸SáÖK eÉdáÖK YKdbõ Ñ|ÉRë ÑátÖK YLçäá

èb]SáÖK Üá™Ö êáLtÖK êâLá©K

ÜLtÖK àîá©K PSÉá

- BAEcî|äSÖ èb]SáÖK Üá©K Ñ`Kb êáLtÖK QLgLî¸ÖK Åî¸äR êîÖëù¸áN r®omßK ÜLtÖK àîá©K óÖõ PÖo$ì

Ñá˛îÖ LçÖáÉöN êáëqäáÖK ~Loâ óÖs ˝äZÖK rëâ ïsKdì Kdëqäá ï¸îüdÖK dLîSÖK àám Ydbì àôë <ÑátÖK YLçäá

ï{ dqäì àô ÜLtÖK àîá™Ö ïxOäìë .êkS`áÖK QL†îçÖK QLìßë dLOSsßK ï{ Kc`ô <èb]SáÖK Üá©K êo˛âô uîáZ

ÜLtÖK àîá©K ósbì <zbçÖK KcçÖ LÄîÄ]Rë .QLìLxÖK ÇÖR cî|äR ï{ ÑLt|ÖK Åî¸äSÖK Ñ|ÉR èbb]á dîNKbR cL`RK

êîÖLáÖKë êìd˛OÖK bdKëáÖLN LäîtS¸á <LçÖwLi Ñátì ÜLtÖK àîá©K PSÉá ï{ êORdÖK êîÖLs ê|îqë òL˛âõ óÖK

óÖs ÑátÖK YLçäá cî|äR àLám óÖs bsL¸ìë ˝äZÖK rëâ LìLmª àö˛N ÜLtÖK àîá™Ö KdL˛S¸á é|këN <êîÖL]ÖK

.èôdáÖLN lëçäÖK êOti uá ÅîVëÖK àëLtSÖLN <LçÖáÉöN êáëqäáÖK ~Loâ

èôdáÖLN lëçäÖK êOti

- BAFï{ ÑWáSR <êáKbS¸áÖK êîáäSÖKë QLgLî¸ÖK Åî¸äR èdKb´ êtNLSÖK <èôdáÖLN lëçäÖK êOt˛Ö êîÖë©K êáçáÖK

lëçäÖLN dá©K ÅÖtSì Lábäs <êîÖëbÖK êîáëÉ]ÖK QL†îçÖK àá Lådîwë èôdáÖK eÉdá êäZÖÖ êîä|ÖK QLáb`ÖK ÜìbÄR

Lç|këN Qbb] bªë .èôdáÖK bm eîîáSÖK óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK êäZÖÖK óÖõ QLáb`ÖK ÜìbÄR às ®m{ <èôdáÖLN

eÉdá êäZÖ êìßë lKdtSgK òëm ï{ë .èôdáÖLN lëçäÖÖ êîtÖoSÖK ïNëdîâ QLîZîRKdSgK cî|äSÖ êìdë]á êçZ

.ÜîîÄR èbLsõ óÖõ YLS]Sg èôdáÖLN lëçäÖK êOti ÜLçá àú{ <ã®sô B@B èdÄ|ÖK ï{ bdKëÖK ë]äÖK óÖs èôdáÖK

êÖáZ ï{ <LåbìëeR Ñ®` àá LçRLOZKëN êîÖLt{ dWÉô ë]â óÖs êOt˛ÖK ÜLîª Ñ|Éì àô ÜLtÖK àîá©K óÖõ PÖoìë

.èb]SáÖK Üá™Ö êìbLtÖK êîâKeîáÖK dLoõ ï{ êî{LÉÖK êìd˛OÖKë êîÖLáÖK bdKëáÖLN <dëáô

- BAGdV©K ÑîÖ]R ÜKb`SgK Ñ®` àá èôdáÖLN lëçäÖK àëb Ñë]R ïSÖK QLOÄtÖK fdKbSR àô êOt˛ÖÖ ïxOäìë

óÖõ ÜsbÖK ÜìbÄR Ñ®` àáë <èôdáÖK eÉdá êäZÖÖ êO¸äÖLN êáLtÖK êgLî¸ÖK QLgKdb ï{ ˝äZÖK rëäN nORdáÖK

ïÄî¸äR dëbN ÜëÄR àô LçÖ ïxOäì <èôdáÖLN ïätáÖK uNKdÖK ïáÖLtÖK dáRùáÖK bLÄtâK btNë .ñd`©K êîsd|ÖK QL†îçÖK

àôë <AII@-@HHE èdS|ÖÖ èôdáÖLN lëçäÖÖ êáëqäáÖK ~Loâ óÖs ÑZ©K êogëSáÖK êo`ÖK ^îÄäR bKbsõ ï{

pL|]ÖK ï{ dáS¸R LáÉ <èôdáÖLN lëçäÖK ÑZô àá QßLÉëÖK àîN Láî{ Åî¸äSÖK êâLáô Lç|këN ÑátÖK ÑkKëR

QLáqäáÖK uáë èôdáÖLN lëçäÖK ÑZô àá êÖáLtÖK êîäoëÖK QL¸gùáÖKë êîäoëÖK àLZÖÖK uá QLáëÖtáÖÖ Å{bR óÖs

.ÑátÖK YLçäá cî|äSN ÅÖtSì Láî{ êîáëÉ]ÖK dîw

èb]SáÖK Üá™Ö êáLtÖK êâLá©LN ñd`©K QKb]ëÖK

- BAHÑO¸ÖK Ñm{ô ddÄR ïÉÖ LçZáKdN j]|R àô èb]SáÖK Üá™Ö êáLtÖK êâLá©LN ê|ÖS`áÖK QKb]ëÖÖ ïxOäì

àám YLçäáÖK cî|äR QL]dSÄá ˝ÉtäR àô ÜeÖìë .ÑátÖK YLçäáÖ ÅgLäSáÖK cî|äSÖK ï{ êáåL¸áÖK LçÖ Ñ|ÉR ïSÖK

êo`ÖK às ®m{ <AII@-@HHE èdS|ÖÖ èôdáÖLN lëçäÖÖ êáëqäáÖK ~Loâ óÖs ÑZ©K êogëSáÖK êo`ÖK ^îÄäR

-153- 96-27299

èc`SáÖK QKòKdZßK àëámá }�ëSì zë¸Öë .AIIA-@HHG èdS|ÖÖ èb]SáÖK Üá™Ö ê]dSÄáÖK ÑZ©K êogëSáÖK

.êîätáÖK QL†îçÖK QLìßë óÖs

- BBIrëâ dëqäáN c`©K êÖL|ÉÖ êáLtÖK êâLá©K òKeZô ÑÉ ï{ êáüLÄÖKë èbìbZÖK nNKëdÖK dìëoR ïxOäìë

.êáLtÖK êâLá©K êo˛âô uîáZ ï{ LìeÉdá Kbt$N é|këN ˝äZÖK

- BB@<ïáÖLtÖK ~LoäÖK óÖs [áKdOÖK ídìbá uá àëLtSÖLN <êìd˛OÖK bdKëáÖK èdKbõ PSÉá Ñátì àô ïxOäì ÇÖcÉ

òLosõ êÖkKëá óÖs <(AIII-@HHD) êáLtÖK êâLá©K ï{ èôdáÖK eÉdá àî¸]SÖ êîZîRKdSgßK ÑátÖK êo`Ö LÄOoë

LîÖtÖK }üLqëÖK ï{ Láîg ßë <ï{KdxZÖK uìeëSÖÖ êtmL`ÖK }üLqëÖK ï{ òL¸äÖK êî�dRë }îqëSÖ êìëÖë©K

@AD/CD ê¥¥áLtÖK êîtáZÖK ídKd� ï{ èbdKëÖK zKbå™Ö LÄîÄ]R <QKdKdÄÖK uäkë QLgLî¸ÖK umë LçN nëäáÖK

@IE/CG ë HB/CF ë @II/CE êáLtÖK êîtáZÖK QKdKd� ï¥¥{ L¥¥çîÖs b¥¥îÉöSÖK b¥îsô ï¥SÖK <Ü¥îZ ABH/CD ë

ïsKdì LáN êáqSäá èdëkN PìdbSÖK òKdZõë ÜîákR óÖs ÑátR àô PìdbSÖK èdüKbÖ ïxOäìë .@EF/CH ë

.èdëÉcáÖK QKdLOSsßK ïsKdR ïSÖK PìdbSÖK QLîÖás LçSo˛âô uîáZ ï{ YdbR ëô ˝äZÖK rëâ QKdLOSsK

- BBAêîá®s´K LçSo˛âô ï{ ˝äZÖK rëâ èLsKdá dëqäá YKdb´ ót¸R àô Ü®s´K àëùi èdKb´ ïxOäìë

<êìLxÖK ãcçÖë .êÖ|oÖKë èôdáÖLN êÖkSáÖK LçZáKdN àî¸]Rë ÜîsbR óÖs <ê]LSáÖK bdKëáÖK bëb] ï{ <ÑátR àôë

èc`§ ÑátÖK YLçäá cî|äR ÜsbÖ nüLgëÖK èbbtSá QßLkRK êîZîRKdSgK êwLîk óÖs èdKb´K ÑátR àô ïxOäì

zKbåô eetR àô èdKb´K às èdbLkÖK êáqSäáÖK [RKëäÖÖ ïxOäìë .èbìbZÖK LîZëÖëäÉSÖK ÑáLÉÖK dLOSsßK àîtN

.êîáLäÖK àKbÖOÖK ï{ Láîg ßë ÑátÖK YLçäá

- BBBïxOäî{ <QLgLî¸ÖK ÑîÖ]Rë êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK QLáëÖtáÖK èdKb´ êtNLSÖK êîüLk]´K êOt˛ÖK Láô

<uNKdÖK Ñk|ÖK ï{ à0îOáÖK ë]äÖK óÖs òLk]´K ÑLZá ï{ êîÖëbÖK ÑLás©K ï{ ÜLå ïÄî¸äR dëb LçÖ ÑÉëì àô

.B - òL] ïZîRKdSgßK zbçÖK

èôdáÖLN lëçäÖK ÑZô àá PìdbSÖKë X]OÖÖ ïÖëbÖK bçtáÖK

- BBCPìdbSÖKë X]OÖK eìetR êìßë èôdáÖLN lëçäÖK ÑZô àá PìdbSÖKë X]OÖÖ ïÖëbÖK bçtáÖK óÖK TÖÉëô

umì àôë éÖás [áLâdN bçtáÖK ldtS¸ì àô ïxOäì <ÑátÖK YLçäá òëm óÖsë .êîáäSÖKë èôdáÖK êÖL] àö˛N

QLîZçäáë Uë]OÖK QLîsëâ bb]ì àô éîÖsë <éSìßë àám YdbäR ïSÖK ÑátÖK YLçäá PâKëZ cî|äSÖ LZáLâdN

Uë]OÖKë <èôdáÖLN êÄÖtSáÖK QLgKdbÖK òKdZõ óÖs êîäoëÖK QKdbÄÖK Üsbì àôë <êìëÖëô óotR ïSÖK X]OÖK

QL¸gùá àá QLÉOi òï˛äì àôë <êÖ|oÖK eÉdáN êÄÖtSáÖK Uë]OÖK Lçî{ LáN <˝äZÖK rëâ QKdLOSsLN êÖkSáÖK

bçtáÖÖ àÉáì ïSÖK PìdbSÖKë }îÄWSÖK QLîsëâ bb]ì àô ïxOäì LáÉ <ldxÖK KcçÖ Låb˛] àÉáì ïSÖK Uë]OÖK

.êÖLt{ èdëkN Lçäî¸]Rë Lçásb
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- BADcî|äSÖ Üe®ÖK dLOSsßK ïÖëR àô QKbåLtá PZëáN èö˛äáÖK ñd`©K QL†îçÖÖ ïxOäì <LçSìßë dLoõ ï{ë

.LçÖLásô ï{ èôdáÖÖ àL¸â´K ~ëÄ]ë íëL¸SáÖK eÉdáÖK YKdbõ Ñ|ÉRë ÑátÖK YLçäá

èb]SáÖK Üá™Ö êáLtÖK êâLá©K

ÜLtÖK àîá©K PSÉá

- BAEcî|äSÖ èb]SáÖK Üá©K Ñ`Kb êáLtÖK QLgLî¸ÖK Åî¸äR êîÖëù¸áN r®omßK ÜLtÖK àîá©K óÖõ PÖo$ì

Ñá˛îÖ LçÖáÉöN êáëqäáÖK ~Loâ óÖs ˝äZÖK rëâ ïsKdì Kdëqäá ï¸îüdÖK dLîSÖK àám Ydbì àôë <ÑátÖK YLçäá

ï{ dqäì àô ÜLtÖK àîá™Ö ïxOäìë .êkS`áÖK QL†îçÖK QLìßë dLOSsßK ï{ Kc`ô <èb]SáÖK Üá©K êo˛âô uîáZ

ÜLtÖK àîá©K ósbì <zbçÖK KcçÖ LÄîÄ]Rë .QLìLxÖK ÇÖR cî|äR ï{ ÑLt|ÖK Åî¸äSÖK Ñ|ÉR èbb]á dîNKbR cL`RK

êîÖLáÖKë êìd˛OÖK bdKëáÖLN LäîtS¸á <LçÖwLi Ñátì ÜLtÖK àîá©K PSÉá ï{ êORdÖK êîÖLs ê|îqë òL˛âõ óÖK

óÖs ÑátÖK YLçäá cî|äR àLám óÖs bsL¸ìë ˝äZÖK rëâ LìLmª àö˛N ÜLtÖK àîá™Ö KdL˛S¸á é|këN <êîÖL]ÖK

.èôdáÖLN lëçäÖK êOti uá ÅîVëÖK àëLtSÖLN <LçÖáÉöN êáëqäáÖK ~Loâ

èôdáÖLN lëçäÖK êOti

- BAFï{ ÑWáSR <êáKbS¸áÖK êîáäSÖKë QLgLî¸ÖK Åî¸äR èdKb´ êtNLSÖK <èôdáÖLN lëçäÖK êOt˛Ö êîÖë©K êáçáÖK

lëçäÖLN dá©K ÅÖtSì Lábäs <êîÖëbÖK êîáëÉ]ÖK QL†îçÖK àá Lådîwë èôdáÖK eÉdá êäZÖÖ êîä|ÖK QLáb`ÖK ÜìbÄR

Lç|këN Qbb] bªë .èôdáÖK bm eîîáSÖK óÖs òLmÄÖLN êîätáÖK êäZÖÖK óÖõ QLáb`ÖK ÜìbÄR às ®m{ <èôdáÖLN

eÉdá êäZÖ êìßë lKdtSgK òëm ï{ë .èôdáÖLN lëçäÖÖ êîtÖoSÖK ïNëdîâ QLîZîRKdSgK cî|äSÖ êìdë]á êçZ

.ÜîîÄR èbLsõ óÖõ YLS]Sg èôdáÖLN lëçäÖK êOti ÜLçá àú{ <ã®sô B@B èdÄ|ÖK ï{ bdKëÖK ë]äÖK óÖs èôdáÖK

êÖáZ ï{ <LåbìëeR Ñ®` àá LçRLOZKëN êîÖLt{ dWÉô ë]â óÖs êOt˛ÖK ÜLîª Ñ|Éì àô ÜLtÖK àîá©K óÖõ PÖoìë

.èb]SáÖK Üá™Ö êìbLtÖK êîâKeîáÖK dLoõ ï{ êî{LÉÖK êìd˛OÖKë êîÖLáÖK bdKëáÖLN <dëáô

- BAGdV©K ÑîÖ]R ÜKb`SgK Ñ®` àá èôdáÖLN lëçäÖK àëb Ñë]R ïSÖK QLOÄtÖK fdKbSR àô êOt˛ÖÖ ïxOäìë

óÖõ ÜsbÖK ÜìbÄR Ñ®` àáë <èôdáÖK eÉdá êäZÖÖ êO¸äÖLN êáLtÖK êgLî¸ÖK QLgKdb ï{ ˝äZÖK rëäN nORdáÖK

ïÄî¸äR dëbN ÜëÄR àô LçÖ ïxOäì <èôdáÖLN ïätáÖK uNKdÖK ïáÖLtÖK dáRùáÖK bLÄtâK btNë .ñd`©K êîsd|ÖK QL†îçÖK

àôë <AII@-@HHE èdS|ÖÖ èôdáÖLN lëçäÖÖ êáëqäáÖK ~Loâ óÖs ÑZ©K êogëSáÖK êo`ÖK ^îÄäR bKbsõ ï{

pL|]ÖK ï{ dáS¸R LáÉ <èôdáÖLN lëçäÖK ÑZô àá QßLÉëÖK àîN Láî{ Åî¸äSÖK êâLáô Lç|këN ÑátÖK ÑkKëR

QLáqäáÖK uáë èôdáÖLN lëçäÖK ÑZô àá êÖáLtÖK êîäoëÖK QL¸gùáÖKë êîäoëÖK àLZÖÖK uá QLáëÖtáÖÖ Å{bR óÖs

.ÑátÖK YLçäá cî|äSN ÅÖtSì Láî{ êîáëÉ]ÖK dîw

èb]SáÖK Üá™Ö êáLtÖK êâLá©LN ñd`©K QKb]ëÖK

- BAHÑO¸ÖK Ñm{ô ddÄR ïÉÖ LçZáKdN j]|R àô èb]SáÖK Üá™Ö êáLtÖK êâLá©LN ê|ÖS`áÖK QKb]ëÖÖ ïxOäì

àám YLçäáÖK cî|äR QL]dSÄá ˝ÉtäR àô ÜeÖìë .ÑátÖK YLçäáÖ ÅgLäSáÖK cî|äSÖK ï{ êáåL¸áÖK LçÖ Ñ|ÉR ïSÖK

êo`ÖK às ®m{ <AII@-@HHE èdS|ÖÖ èôdáÖLN lëçäÖÖ êáëqäáÖK ~Loâ óÖs ÑZ©K êogëSáÖK êo`ÖK ^îÄäR
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èc`SáÖK QKòKdZßK àëámá }�ëSì zë¸Öë .AIIA-@HHG èdS|ÖÖ èb]SáÖK Üá™Ö ê]dSÄáÖK ÑZ©K êogëSáÖK

.êîätáÖK QL†îçÖK QLìßë óÖs

- BBIrëâ dëqäáN c`©K êÖL|ÉÖ êáLtÖK êâLá©K òKeZô ÑÉ ï{ êáüLÄÖKë èbìbZÖK nNKëdÖK dìëoR ïxOäìë

.êáLtÖK êâLá©K êo˛âô uîáZ ï{ LìeÉdá Kbt$N é|këN ˝äZÖK

- BB@<ïáÖLtÖK ~LoäÖK óÖs [áKdOÖK ídìbá uá àëLtSÖLN <êìd˛OÖK bdKëáÖK èdKbõ PSÉá Ñátì àô ïxOäì ÇÖcÉ

òLosõ êÖkKëá óÖs <(AIII-@HHD) êáLtÖK êâLá©K ï{ èôdáÖK eÉdá àî¸]SÖ êîZîRKdSgßK ÑátÖK êo`Ö LÄOoë

LîÖtÖK }üLqëÖK ï{ Láîg ßë <ï{KdxZÖK uìeëSÖÖ êtmL`ÖK }üLqëÖK ï{ òL¸äÖK êî�dRë }îqëSÖ êìëÖë©K

@AD/CD ê¥¥áLtÖK êîtáZÖK ídKd� ï{ èbdKëÖK zKbå™Ö LÄîÄ]R <QKdKdÄÖK uäkë QLgLî¸ÖK umë LçN nëäáÖK

@IE/CG ë HB/CF ë @II/CE êáLtÖK êîtáZÖK QKdKd� ï¥¥{ L¥¥çîÖs b¥¥îÉöSÖK b¥îsô ï¥SÖK <Ü¥îZ ABH/CD ë

ïsKdì LáN êáqSäá èdëkN PìdbSÖK òKdZõë ÜîákR óÖs ÑátR àô PìdbSÖK èdüKbÖ ïxOäìë .@EF/CH ë

.èdëÉcáÖK QKdLOSsßK ïsKdR ïSÖK PìdbSÖK QLîÖás LçSo˛âô uîáZ ï{ YdbR ëô ˝äZÖK rëâ QKdLOSsK

- BBAêîá®s´K LçSo˛âô ï{ ˝äZÖK rëâ èLsKdá dëqäá YKdb´ ót¸R àô Ü®s´K àëùi èdKb´ ïxOäìë

<êìLxÖK ãcçÖë .êÖ|oÖKë èôdáÖLN êÖkSáÖK LçZáKdN àî¸]Rë ÜîsbR óÖs <ê]LSáÖK bdKëáÖK bëb] ï{ <ÑátR àôë

èc`§ ÑátÖK YLçäá cî|äR ÜsbÖ nüLgëÖK èbbtSá QßLkRK êîZîRKdSgK êwLîk óÖs èdKb´K ÑátR àô ïxOäì

zKbåô eetR àô èdKb´K às èdbLkÖK êáqSäáÖK [RKëäÖÖ ïxOäìë .èbìbZÖK LîZëÖëäÉSÖK ÑáLÉÖK dLOSsßK àîtN

.êîáLäÖK àKbÖOÖK ï{ Láîg ßë ÑátÖK YLçäá

- BBBïxOäî{ <QLgLî¸ÖK ÑîÖ]Rë êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK QLáëÖtáÖK èdKb´ êtNLSÖK êîüLk]´K êOt˛ÖK Láô

<uNKdÖK Ñk|ÖK ï{ à0îOáÖK ë]äÖK óÖs òLk]´K ÑLZá ï{ êîÖëbÖK ÑLás©K ï{ ÜLå ïÄî¸äR dëb LçÖ ÑÉëì àô

.B - òL] ïZîRKdSgßK zbçÖK

èôdáÖLN lëçäÖK ÑZô àá PìdbSÖKë X]OÖÖ ïÖëbÖK bçtáÖK

- BBCPìdbSÖKë X]OÖK eìetR êìßë èôdáÖLN lëçäÖK ÑZô àá PìdbSÖKë X]OÖÖ ïÖëbÖK bçtáÖK óÖK TÖÉëô

umì àôë éÖás [áLâdN bçtáÖK ldtS¸ì àô ïxOäì <ÑátÖK YLçäá òëm óÖsë .êîáäSÖKë èôdáÖK êÖL] àö˛N

QLîZçäáë Uë]OÖK QLîsëâ bb]ì àô éîÖsë <éSìßë àám YdbäR ïSÖK ÑátÖK YLçäá PâKëZ cî|äSÖ LZáLâdN

Uë]OÖKë <èôdáÖLN êÄÖtSáÖK QLgKdbÖK òKdZõ óÖs êîäoëÖK QKdbÄÖK Üsbì àôë <êìëÖëô óotR ïSÖK X]OÖK

QL¸gùá àá QLÉOi òï˛äì àôë <êÖ|oÖK eÉdáN êÄÖtSáÖK Uë]OÖK Lçî{ LáN <˝äZÖK rëâ QKdLOSsLN êÖkSáÖK

bçtáÖÖ àÉáì ïSÖK PìdbSÖKë }îÄWSÖK QLîsëâ bb]ì àô ïxOäì LáÉ <ldxÖK KcçÖ Låb˛] àÉáì ïSÖK Uë]OÖK

.êÖLt{ èdëkN Lçäî¸]Rë Lçásb
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èôdáÖÖ ïüLáâßK èb]SáÖK Üá©K ~ëbäk

- BBDêîáäSÖÖ ê]LSáÖK jd|ÖKë QKdLî`ÖK èbLìe êìßë èôdáÖÖ ïüLáâßK èb]SáÖK Üá©K ~ëbäk óÖK TÖÉëô

btOÖK YKdbß êîÖLáÖKë êîäÄSÖK èbsL¸áÖK ÜìbÄR Ñ®` àá <êîáLäÖK àKbÖOÖK ï{ èôdáÖÖ êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK

<òLmS�ßK P¸] <~ëbäkÖK ÜëÄì àô ïxOäì ÜV àáë <èbtk©K uîáZ óÖs êîáäSÖK ï{ èôdáÖLN ÅÖtSáÖK

àîâKbîáÖK ï{ èôdáÖK àîÉáR óÖs ÇÖc ï{ eîÉdSÖK uá <ÑátÖK YLçäá òëm ï{ éÖás [áLâdN eìetRë lKdtSgLN

bbtSá dKë] êáL�õ uîZ˛R óÖs ~ëbäkÖK éN ÜëÄì ícÖK èësbÖK dëb eÉdì àô PZìë .íbLkS�ßKë ïgLî¸ÖK

ÜLîÄÖÖ êî{LÉÖK bdKëáÖK ~ëbäkÖÖ d{KëSR àô ïxOäìë <èôdáÖK àîÉáSN ÅÖtSì Láî{ QLgLî¸ÖK Ñë] zKdo©K

.éáLçáN

èb]SáÖK Üá©K êáëqäá ï{ ñd`©K QL¸gùáÖKë êkk`SáÖK QßLÉëÖK

- BBEÅî¸äR ï{ LçRLáåL¸áÖ KeìetRë ïäoëÖK bîtkÖK óÖs ãc`SáÖK QKòKdZ®Ö éábÄR ícÖK ÜsbÖÖ KeìetR

bìb]R ÇÖc ï{ LáN <LçN ÜeSÖR èbb]á QKòKdZõ umR àô êáqäá ÑÉÖ ïxOäì <èb]SáÖK Üá©K PâLZ àá êtNLSáÖK

ï{ èbb]áÖK êîáÖLtÖK QLìëÖë©LN òL{ëÖÖ bdKëáÖK éîZëR èbLsKë QLìëÖë©K }îîÉR ÑZô àá QLìLxÖKë zKbå©K

˝ÉtäR àô LådëbN ïxOäì QL]dSÄáÖK ãcåë .êÖòL¸áÖKë êîÖëù¸áÖÖ ^mKë dLoõ \doì àô ïxOäìë .ÑátÖK YLçäá

.AII@-@HHE èdS|ÖÖ èôdáÖLN lëçäÖK ÑZô àá êáëqäáÖK ~Loâ óÖs ÑátÖK êo` ï{

- BBFêÖî|ÉÖK QKòKdZßK cL`RLN <zKbå©K ãcå Lçî`ëR ñbÖ <ñëS¸á óÖsô óÖs ÜeSÖR àô êáqäá ÑÉ óÖsë

.èôdáÖK LìLm� àö˛N Lçî{ êìdë]áÖK QLçZÖK LçÖá]SR ïSÖK QLîÖëù¸áÖKë dKëb©K Üsbë eìetSN

- BBGèbsL¸áÖK ÜìbÄSN ïmÄR QLìßëN uÖomR ïSÖK êkk`SáÖK QßLÉëÖÖ ïxOäì <ÇÖc óÖõ ê{LmßLNë

eìetR êÖkKëá Ñ|Éì LáN LçâëLtR àá bìeR àô <Këáâ àKbÖOÖK Ñ�ôë LîÄìd{K ï{ êkL`ë <êîáLäÖK àKbÖOÖÖ êîäÄSÖK

.èôdáÖLN lëçäÖK

- BBHÑLÉiô àá Lådîwë êîäÄSÖK èbsL¸áÖK ÜìbÄR ï{ dqäR àô èb]SáÖK Üá©K êáëqäáÖ ïxOäì LáÉ

Ñ]Ö ®îç¸R èbsL¸áÖK ÇÖR LçÖ ÜbÄR àôë <êîÖLÄSâK êÖ]dá eLSZR ïSÖK QKbLkS�ßK QKc àKbÖOÖK óÖõ èbsL¸áÖK

.èôdáÖLN lëçäÖLN ÅÖtSì Láî{ èbb]áÖK LçÖÉL˛á

- BCIàeKëSÖK ÅîÄ]SÖ ïäçáÖK ñëS¸áÖK óÖs èôdáÖK êî�dRë }îqëSÖ dOÉô êìëÖëô ïotR àô êáqäá ÑÉ óÖsë

ÜKb`SgK ÑLZá ï{ óág©K dLOSsßK àëÉì àô óÖs <dKdÄÖK uäk QLìëS¸á óÖs êkL`ë àî¸äZÖK àîN

ò®ìõ ïxOäìë .êåKeäÖKë èdbÄáÖKë èòL|ÉÖK QLìëS¸á óÖsô àîáöR èdëdm ëå êáb`ÖK nëdi bìb]Rë àî|qëáÖK

dìdLÄR ÜbÄR àô QLáqäáÖK óÖsë .àÉáá ï{KdxZ ~Loâ ugëô óÖs àî|qëá àîîtR êîáå© PZKëÖK dLOSsßK

.zbçÖK Kcå ÅîÄ]R ï{ ed]áÖK ÜbÄSÖK àö˛N êìcî|äSÖK LçRL†îå óÖõ ÜLqSâLN
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- BC@bîtkÖK óÖs êîáäSÖK ÑZô àá èb]SáÖK Üá™Ö êìcî|äSÖK êo˛â©K Åî¸äR àî¸]R dá©K ÜeÖS¸ìë

êkL`ë <êáLtÖK êîtáZÖK às èdbLkÖK êÖkÖK QKc QKdKdÄÖÖ LÄOo ÜîÄáÖK Å¸äáÖK ÜLqâ Åìdo às <ídoÄÖK

.ÑátÖK YLçäáÖ êÖáLÉÖK èLsKdáÖÖ Lî`ëR ÇÖcë <@HH/CF êáLtÖK êîtáZÖK dKd�

ñd`©K êîÖëbÖK QLáqäáÖKë QL¸gùáÖK - A

- BCAQLgLî¸ÖK ^îÄäRë lKdtSgK óÖs <ÑátÖK YLçäá cî|äR bäs <êîÖëbÖK êîÖLáÖK QL¸gùáÖK u0Z˛R

ï{ ÜV àá ÜåL¸R àôë èôdáÖÖ èbî|á [áKdOÖKë QKdLáWSgßK àëÉR àô Ñ|ÉSÖ }îqëSÖK QLîÖásë QKòKdZ´Kë

PìdbR èbLìeë <LîÖtÖK PkLäáÖK ï{ òL¸äÖK bbs èbLìe óÖs Lmìô QL¸gùáÖK ãcå u0Z˛Rë .êáKbS¸áÖK êîáäSÖK

ò®ìúN êÖî|ÉÖK êîçîZëSÖK ûbLOáÖKë QLgLî¸ÖK òLgdõë <àî¸äZÖK rLmëô àîN àìLOSÖK ÑîÖ]R óÖs àî|qëáÖK

<bbkÖK Kcå ï{ë .ÑZdÖKë èôdáÖK óÖs êo˛â©K àá Lådîwë lKd�ßK [áKdN dîVöR ï{ QëL|SÖÖ ÑáLÉÖK dLOSsßK

àô <êkk`SáÖK QßLÉëÖKë LçZáKdNë LçÄìbLäk óÖõ ê{LmßLN <èb]SáÖK Üá©Kë <ebëë àëSìdN QL¸gùáÖ ïxOäì

LçRbsL¸á Å¸äR ïÉÖ <ïâKbîáÖK ñëS¸áÖK óÖs QKdKë] ÇÖc ï{ LáN <êîsëmëáë êìdëb QKdKë] ídZR

.àådgôë òL¸äÖK ^ÖLkÖ LçZáKdN êîÖLt{ eìetR ÑîOg ï{ êîÖLt|ÖKë èòL|ÉÖK àá bìeáN

- BCBêîâLÉáK ï{ dqäÖÖ êîáÖLtÖK èdL¥ZSÖK êáqäá èësbÖ dLOSsßK ê¥áLtÖK ê¥îtáZÖK ï¥ÖëR àô PZìë

Üá©K êáëqäá uá àëL¥tSÖLN Ü¥SR ï¥SÖK ê¥o˛â©K Ç¥Öc ï¥{ L¥áN <Ñ¥átÖK YL¥çäá c¥î|äR ï¥{ L¥çSáåL¸á

.èb]SáÖK

- BCCò®ìK ïxOäìë .ÑátÖK YLçäá cî|äR ï{ êîÖëbÖK êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK éN uÖomR Üçá dëb êáVë

}ÖS`á óÖs ÑátÖK YLçäá cî|äR uîZ˛SÖ êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK uá àëLtSÖÖ êîÖ§ òL˛âß dLOSsßK

.QLìëS¸áÖK

-156- 96-27299
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èôdáÖÖ ïüLáâßK èb]SáÖK Üá©K ~ëbäk

- BBDêîáäSÖÖ ê]LSáÖK jd|ÖKë QKdLî`ÖK èbLìe êìßë èôdáÖÖ ïüLáâßK èb]SáÖK Üá©K ~ëbäk óÖK TÖÉëô

btOÖK YKdbß êîÖLáÖKë êîäÄSÖK èbsL¸áÖK ÜìbÄR Ñ®` àá <êîáLäÖK àKbÖOÖK ï{ èôdáÖÖ êîsLáSZßKë êìbLkS�ßK

<òLmS�ßK P¸] <~ëbäkÖK ÜëÄì àô ïxOäì ÜV àáë <èbtk©K uîáZ óÖs êîáäSÖK ï{ èôdáÖLN ÅÖtSáÖK

àîâKbîáÖK ï{ èôdáÖK àîÉáR óÖs ÇÖc ï{ eîÉdSÖK uá <ÑátÖK YLçäá òëm ï{ éÖás [áLâdN eìetRë lKdtSgLN

bbtSá dKë] êáL�õ uîZ˛R óÖs ~ëbäkÖK éN ÜëÄì ícÖK èësbÖK dëb eÉdì àô PZìë .íbLkS�ßKë ïgLî¸ÖK

ÜLîÄÖÖ êî{LÉÖK bdKëáÖK ~ëbäkÖÖ d{KëSR àô ïxOäìë <èôdáÖK àîÉáSN ÅÖtSì Láî{ QLgLî¸ÖK Ñë] zKdo©K

.éáLçáN

èb]SáÖK Üá©K êáëqäá ï{ ñd`©K QL¸gùáÖKë êkk`SáÖK QßLÉëÖK

- BBEÅî¸äR ï{ LçRLáåL¸áÖ KeìetRë ïäoëÖK bîtkÖK óÖs ãc`SáÖK QKòKdZ®Ö éábÄR ícÖK ÜsbÖÖ KeìetR

bìb]R ÇÖc ï{ LáN <LçN ÜeSÖR èbb]á QKòKdZõ umR àô êáqäá ÑÉÖ ïxOäì <èb]SáÖK Üá©K PâLZ àá êtNLSáÖK

ï{ èbb]áÖK êîáÖLtÖK QLìëÖë©LN òL{ëÖÖ bdKëáÖK éîZëR èbLsKë QLìëÖë©K }îîÉR ÑZô àá QLìLxÖKë zKbå©K

˝ÉtäR àô LådëbN ïxOäì QL]dSÄáÖK ãcåë .êÖòL¸áÖKë êîÖëù¸áÖÖ ^mKë dLoõ \doì àô ïxOäìë .ÑátÖK YLçäá

.AII@-@HHE èdS|ÖÖ èôdáÖLN lëçäÖK ÑZô àá êáëqäáÖK ~Loâ óÖs ÑátÖK êo` ï{

- BBFêÖî|ÉÖK QKòKdZßK cL`RLN <zKbå©K ãcå Lçî`ëR ñbÖ <ñëS¸á óÖsô óÖs ÜeSÖR àô êáqäá ÑÉ óÖsë

.èôdáÖK LìLm� àö˛N Lçî{ êìdë]áÖK QLçZÖK LçÖá]SR ïSÖK QLîÖëù¸áÖKë dKëb©K Üsbë eìetSN

- BBGèbsL¸áÖK ÜìbÄSN ïmÄR QLìßëN uÖomR ïSÖK êkk`SáÖK QßLÉëÖÖ ïxOäì <ÇÖc óÖõ ê{LmßLNë

eìetR êÖkKëá Ñ|Éì LáN LçâëLtR àá bìeR àô <Këáâ àKbÖOÖK Ñ�ôë LîÄìd{K ï{ êkL`ë <êîáLäÖK àKbÖOÖÖ êîäÄSÖK

.èôdáÖLN lëçäÖK

- BBHÑLÉiô àá Lådîwë êîäÄSÖK èbsL¸áÖK ÜìbÄR ï{ dqäR àô èb]SáÖK Üá©K êáëqäáÖ ïxOäì LáÉ

Ñ]Ö ®îç¸R èbsL¸áÖK ÇÖR LçÖ ÜbÄR àôë <êîÖLÄSâK êÖ]dá eLSZR ïSÖK QKbLkS�ßK QKc àKbÖOÖK óÖõ èbsL¸áÖK

.èôdáÖLN lëçäÖLN ÅÖtSì Láî{ èbb]áÖK LçÖÉL˛á

- BCIàeKëSÖK ÅîÄ]SÖ ïäçáÖK ñëS¸áÖK óÖs èôdáÖK êî�dRë }îqëSÖ dOÉô êìëÖëô ïotR àô êáqäá ÑÉ óÖsë

ÜKb`SgK ÑLZá ï{ óág©K dLOSsßK àëÉì àô óÖs <dKdÄÖK uäk QLìëS¸á óÖs êkL`ë àî¸äZÖK àîN

ò®ìõ ïxOäìë .êåKeäÖKë èdbÄáÖKë èòL|ÉÖK QLìëS¸á óÖsô àîáöR èdëdm ëå êáb`ÖK nëdi bìb]Rë àî|qëáÖK

dìdLÄR ÜbÄR àô QLáqäáÖK óÖsë .àÉáá ï{KdxZ ~Loâ ugëô óÖs àî|qëá àîîtR êîáå© PZKëÖK dLOSsßK

.zbçÖK Kcå ÅîÄ]R ï{ ed]áÖK ÜbÄSÖK àö˛N êìcî|äSÖK LçRL†îå óÖõ ÜLqSâLN

-155- 96-27299

- BC@bîtkÖK óÖs êîáäSÖK ÑZô àá èb]SáÖK Üá™Ö êìcî|äSÖK êo˛â©K Åî¸äR àî¸]R dá©K ÜeÖS¸ìë

êkL`ë <êáLtÖK êîtáZÖK às èdbLkÖK êÖkÖK QKc QKdKdÄÖÖ LÄOo ÜîÄáÖK Å¸äáÖK ÜLqâ Åìdo às <ídoÄÖK

.ÑátÖK YLçäáÖ êÖáLÉÖK èLsKdáÖÖ Lî`ëR ÇÖcë <@HH/CF êáLtÖK êîtáZÖK dKd�

ñd`©K êîÖëbÖK QLáqäáÖKë QL¸gùáÖK - A

- BCAQLgLî¸ÖK ^îÄäRë lKdtSgK óÖs <ÑátÖK YLçäá cî|äR bäs <êîÖëbÖK êîÖLáÖK QL¸gùáÖK u0Z˛R

ï{ ÜV àá ÜåL¸R àôë èôdáÖÖ èbî|á [áKdOÖKë QKdLáWSgßK àëÉR àô Ñ|ÉSÖ }îqëSÖK QLîÖásë QKòKdZ´Kë

PìdbR èbLìeë <LîÖtÖK PkLäáÖK ï{ òL¸äÖK bbs èbLìe óÖs Lmìô QL¸gùáÖK ãcå u0Z˛Rë .êáKbS¸áÖK êîáäSÖK

ò®ìúN êÖî|ÉÖK êîçîZëSÖK ûbLOáÖKë QLgLî¸ÖK òLgdõë <àî¸äZÖK rLmëô àîN àìLOSÖK ÑîÖ]R óÖs àî|qëáÖK

<bbkÖK Kcå ï{ë .ÑZdÖKë èôdáÖK óÖs êo˛â©K àá Lådîwë lKd�ßK [áKdN dîVöR ï{ QëL|SÖÖ ÑáLÉÖK dLOSsßK

àô <êkk`SáÖK QßLÉëÖKë LçZáKdNë LçÄìbLäk óÖõ ê{LmßLN <èb]SáÖK Üá©Kë <ebëë àëSìdN QL¸gùáÖ ïxOäì

LçRbsL¸á Å¸äR ïÉÖ <ïâKbîáÖK ñëS¸áÖK óÖs QKdKë] ÇÖc ï{ LáN <êîsëmëáë êìdëb QKdKë] ídZR

.àådgôë òL¸äÖK ^ÖLkÖ LçZáKdN êîÖLt{ eìetR ÑîOg ï{ êîÖLt|ÖKë èòL|ÉÖK àá bìeáN

- BCBêîâLÉáK ï{ dqäÖÖ êîáÖLtÖK èdL¥ZSÖK êáqäá èësbÖ dLOSsßK ê¥áLtÖK ê¥îtáZÖK ï¥ÖëR àô PZìë

Üá©K êáëqäá uá àëL¥tSÖLN Ü¥SR ï¥SÖK ê¥o˛â©K Ç¥Öc ï¥{ L¥áN <Ñ¥átÖK YL¥çäá c¥î|äR ï¥{ L¥çSáåL¸á

.èb]SáÖK

- BCCò®ìK ïxOäìë .ÑátÖK YLçäá cî|äR ï{ êîÖëbÖK êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK éN uÖomR Üçá dëb êáVë

}ÖS`á óÖs ÑátÖK YLçäá cî|äR uîZ˛SÖ êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK uá àëLtSÖÖ êîÖ§ òL˛âß dLOSsßK

.QLìëS¸áÖK

-156- 96-27299
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fbL¸ÖK Ñk|ÖK

êîÖLáÖK QLOîRdSÖK

- BCDÑkL]ÖK ÜbÄSÖK ònN ï{ Üçgô Láá <èôdáÖLN lëçäÖÖ ÜLs éZëN êî{LÉ êìd˛OÖKë êîÖLáÖK bdKëáÖK àÉR ÜÖ

YLçäáÖ ÑLt|ÖKë ÑáLÉÖK cî|äSÖK PÖoSìë .èôdáÖLN lëçäÖÖ êîtÖoSÖK ïNëdîâ QLîZîRKdSgK cî|äR ï{ àØK óS]

Üá™Ö êÄNL¸ÖK QKdáRùáÖK àá Lådîwë êáÄÖK QKdáRùá ï{ èc`SáÖK êÖkÖK QKc QLáKeSÖßK ÇÖc ï{ LáN <ÑátÖK

dëqäáÖK YLábõ ïmSÄìë .èôdáÖK àîÉáSÖ êáe®ÖK êîÖLáÖKë êìd˛OÖK bdKëáÖK dî{ëSN LîgLîg LáKeSÖK <èb]SáÖK

ï{LÉÖK ÑìëáSÖK dî{ëR ïmSÄì LáÉ <[áKdOÖKë QLgLî¸ÖLN êÖkSáÖK êîâKeîáÖK QKdKd� ï{ ˝äZÖK rëäN ÅÖtSáÖK

ê†OtRë bìb]SN ÜLîÄÖK ÑátÖK YLçäá cî|äR ÜeÖS¸ìë .ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖK ÅîÄ]R Ñ|ÉR èbb]á [áKdOÖ

êwLîk èbLsõ óÖK êZL] ÇLäå àëÉR LáNdë .QLsLoÄÖK uîáZ ï{ë dbLkáÖK uîáZ àá ïRöSáÖK ÑìëáSÖK

êÄÖtSáÖK QKdîîxSÖK ltN àô ßõ <LçäîN Láî{ë êîÖL]ÖK [áKdOÖK Ñ`Kb bdKëáÖK jîk`R èbLsõë QLgLî¸ÖK

êáLs <êî{Lmõ bdKëá ê†OtR Lmìô dá©K PÖoSì LáNdë .êîÖLá dLV§ èdëdmÖLN LçîÖs PRdSì ß b� êgLî¸ÖLN

.ÑìëáSÖÖ èdÉSOá dbLká ê†OtR ÇÖc ï{ LáN <êkL`ë

ïäoëÖK bîtkÖK - }Öô

- BCEãcå ÅîÄ]SÖë .ÑátÖK YLçäáÖ êîZîRKdSgßK zKbå©K cî|äR às êîgLg©K êîÖëù¸áÖK QLáëÉ]ÖK Ñá]SR

àô àÉáì ïSÖK êî|îÉÖÖ êîZçäá QLmKdtSgK òKdZõ LçÖ ^îSR bëçZ ÑcN QLáëÉ]ÖK óÖs àîtSì zKbå©K

ù{LÉR Ñ|Éì LáN QLîâKeîáÖK ÑìbtSN ÜëÄR àô LçîÖs àîtSìë =ÜLtÖK rLoÄÖK QLÄ|â àá èôdáÖK LçN bî|S¸R

=êîsLáSZßK QLZLîS]ßLN òL{ëÖK ëô êîZLSâßK ê�LoÖK eìetR ÑZô àá òKëg <ÜLtÖK rLoÄÖK QLÄ|â óÖs Ñëk]ÖK

QKdáRùá düLg ï{ éäs àÖtáÖK ë]äÖK óÖs ˝äZÖK rëâ êÖö¸áN êÖkÖK QKc QLáKeSÖßK eLZâõ ÑZô àá Lmìôë

àîtSì <ÑátÖK YLçäáÖ ê]ZLâ êîäoë cî|äR QLîZîRKdSgK umëÖë .èb]SáÖK Üá©K QKdáRùá àá Lådîwë êáÄÖK

rëäN ÅÖtSáÖK dV©K ÑîÖ]R òKdZ´ êáe®ÖK bdKëáÖK ÇÖc ï{ LáN <êî{LÉ bdKëá jk`R àô QLáëÉ]ÖK óÖs

LåKëgë jL`ÖK rLoÄÖK QL¸gùáë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK uZ˛R àô Lmìô QLáëÉ]ÖK óÖs ïxOäìë .˝äZÖK

.êî{Lmõ bdKëá ê†OtR óÖs QL¸gùáÖK àá

- BCFP¸]ë <èôdáÖLN lëçäÖLN êîätáÖK êîäoëÖK èeçZ™Ö êî{LÉ bdKëá jîk`R Lmìô ídëdmÖK àáë

.ãbkdë ÑátÖK YLçäá cî|äR ï{ Üç¸R àô àÉáì ïSÖK QL¸gùáÖK uîáZÖ <òLmS�ßK

- BCGb� èeçZ©K ãcå àëÉR ß ëô <èôdáÖLN lëçäÖLN êîätá êîäoë èeçZô Lçî{ bZëR ß ïSÖK QßL]ÖK ï{ë

ãcçÖ èdáS¸á bdKëáë zLÉ ÑìëáR dî{ëSÖ èbåLZ ót¸R àô QLáëÉ]ÖK óÖs àîtSì <LáüKb LtNLo Qc`RK

.èeçZ©K

-157- 96-27299

- BCHêìdÉ¸tÖK QLÄ|äÖK lî|`SN <òLmS�ßK P¸] <QLáëÉ]ÖK ÜëÄR àô bN ß <ÑátÖK YLçäá cî|äSÖ ®îç¸Rë

àá©K QLOÖoSá uá ldLtSì ß LáNë <LçüLäS�Kë ê]Ög©K YLSâõ lKdw© Lç|qëR ïSÖK QKdLáWSgßKë <êod|áÖK

.ïäoëÖK

- BDIï{ êÖsL|ÖK dkLätÖK àá Láådîwë jL`ÖK rLoÄÖKë <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK uîZ˛R àá bN ßë

àô QLáëÉ]ÖK óÖs àîtSìë .ÑátÖK YLçäá cî|äSÖ êìdëdmÖK bdKëáÖK jîk`R ï{ dqäÖK óÖs ïâbáÖK uáSZáÖK

QLáqäáÖK êkL` <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK PâLZ àá bdKëáÖK ê†OtR eìetR Lçâöi àá ê†îN ê†îçR óÖs ÑátR

ï{ êÖsL|ÖK ñëÄÖK àá ÇÖc dîwë <jL`ÖK rLoÄÖKë <àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖK èLsbë <êîüL¸äÖK QLÉO˛ÖKë

QLáqäáÖK QKdb� Üsbë eìetR àá bN ßë .zbçÖK Kcå ÅîÄ]R ï{ êáåL¸áÖK ï{ LçRbsL¸áÖ <ïâbáÖK uáSZáÖK

.bbkÖK Kcå ï{ êîáëÉ]ÖK dîw

ïáîÖ�´K bîtkÖK - òLN

- BD@QL¸gùáÖK àá Lådîwë êîáîÖ�´K ÑLás©K QLoNKdë êîáîÖ�´K êîüLáâ´K zdLkáÖK èësb ïxOäì

àá ãdîwë lKd�´K Åìdo às bdKëáÖK ê†OtR ï{ èbsL¸áÖKë <ÑátÖK YLçäá cî|äR ï{ êáåL¸áÖÖ êîáîÖ�´K

.êîÖìëáSÖK LçOîÖLgôë LçRLgLîg ï{ ÑátÖK YLçäá èLsKdá óÖs LçtîZ˛R Lmìô àîtSìë .LçN ÜëÄR ïSÖK êo˛â©K

- BDAdLoõ ï{ë <òLmS�ßK P¸] <ÜLîÄÖK êîáîÖ�´K àLZÖÖKë êîáîÖ�´Kë êîáîÖ�´K àëb QLáqäáÖK óÖs àîtSìë

.ÑátÖK YLçäá cî|äSÖ êáe®ÖK ÑKëá©K ê†OtR ï{ èbsL¸áÖK ÜìbÄSN <êîÖL]ÖK LçRLìßë

ïÖëbÖK bîtkÖK - ÜîZ

- BDBàKbÖOÖK ï{ ÑátÖK YLçäá cî|äR ÑZô àá ïÖëbÖK bîtkÖK óÖs êî{LÉ êîÖLá bdKëá jîk`R ïxOäì

ÅÖtSì Láî{ êîáLäÖK àKbÖOÖÖ êîäoëÖK QKdbÄÖK eìetR PÖoSìë .Këáâ àKbÖOÖK Ñ�ôë LîÄìd{ô ï{ Láîg ß <êîáLäÖK

ÑWáSáÖK éîÖs Å|SáÖK zbçÖLN <àÉáá T�ë Md�ô ï{ <òL{ëÖK ÑZô àá èdîOÉ bëçZ ÑcN ÑátÖK YLçäá cî|äSN

àKbÖOÖÖ ïÖLáZ´K ïáëÄÖK [RLäÖK àá êüLáÖK ï{ I,F êáLtÖK êîágdÖK êîüLáâ´K èbsL¸áÖK êO¸â àëÉR àô ï{

êî]Lâ àáë .ÑátÖK YLçäá cî|äR LçN bkÄì ïSÖK êo˛â™Ö ÑìëáSÖK êk] èbLìe óÖK ê{Lm´LN <ëáäÖK êábÄSáÖK

ÑZô àá èbsL¸áÖÖ LçZáKdOÖ ïáîîÄR ÑîÖ]R òKdZõ ïüLáâõ àëLtR ï{ êÖ`KbÖK àKbÖOÖK óÖs àîtSì <ñd`ô

.Lçî{ ˝äZÖK rëäN ÅÖtSáÖK [çäÖK YLábõ Åìdo às êâëtáÖK êîÖLt{ë êîsëâ àî¸]R

- BDC~ëbäkÖKë <ïÖëbÖK bÄäÖK ~ëbäkë <ïÖëbÖK ÇäOÖK Lçî{ LáN êîÖëbÖK êîÖLáÖK QL¸gùáÖK èësb àá bN ßë

jk`R àôë <lëd�ë ^äá àá éábÄR Láî{ dqäÖK óÖK <êîáîÖ�´K êîüLáâ´K zdLkáÖKë êîsKdeÖK êîáäSÖÖ ïÖëbÖK

àKbÖOÖK Ñ�ôë LîÄìd{K ï{ Láîg ß <êîáLäÖK àKbÖOÖK ï{ ÑátÖK YLçäá cî|äR ÑZô àá L]äáë Lmëd� QLáëÉ]ÖÖ

.Këáâ

-158- 96-27299
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fbL¸ÖK Ñk|ÖK

êîÖLáÖK QLOîRdSÖK

- BCDÑkL]ÖK ÜbÄSÖK ònN ï{ Üçgô Láá <èôdáÖLN lëçäÖÖ ÜLs éZëN êî{LÉ êìd˛OÖKë êîÖLáÖK bdKëáÖK àÉR ÜÖ

YLçäáÖ ÑLt|ÖKë ÑáLÉÖK cî|äSÖK PÖoSìë .èôdáÖLN lëçäÖÖ êîtÖoSÖK ïNëdîâ QLîZîRKdSgK cî|äR ï{ àØK óS]

Üá™Ö êÄNL¸ÖK QKdáRùáÖK àá Lådîwë êáÄÖK QKdáRùá ï{ èc`SáÖK êÖkÖK QKc QLáKeSÖßK ÇÖc ï{ LáN <ÑátÖK

dëqäáÖK YLábõ ïmSÄìë .èôdáÖK àîÉáSÖ êáe®ÖK êîÖLáÖKë êìd˛OÖK bdKëáÖK dî{ëSN LîgLîg LáKeSÖK <èb]SáÖK

ï{LÉÖK ÑìëáSÖK dî{ëR ïmSÄì LáÉ <[áKdOÖKë QLgLî¸ÖLN êÖkSáÖK êîâKeîáÖK QKdKd� ï{ ˝äZÖK rëäN ÅÖtSáÖK

ê†OtRë bìb]SN ÜLîÄÖK ÑátÖK YLçäá cî|äR ÜeÖS¸ìë .ÑZdÖKë èôdáÖK àîN èKëL¸áÖK ÅîÄ]R Ñ|ÉR èbb]á [áKdOÖ

êwLîk èbLsõ óÖK êZL] ÇLäå àëÉR LáNdë .QLsLoÄÖK uîáZ ï{ë dbLkáÖK uîáZ àá ïRöSáÖK ÑìëáSÖK

êÄÖtSáÖK QKdîîxSÖK ltN àô ßõ <LçäîN Láî{ë êîÖL]ÖK [áKdOÖK Ñ`Kb bdKëáÖK jîk`R èbLsõë QLgLî¸ÖK

êáLs <êî{Lmõ bdKëá ê†OtR Lmìô dá©K PÖoSì LáNdë .êîÖLá dLV§ èdëdmÖLN LçîÖs PRdSì ß b� êgLî¸ÖLN

.ÑìëáSÖÖ èdÉSOá dbLká ê†OtR ÇÖc ï{ LáN <êkL`ë

ïäoëÖK bîtkÖK - }Öô

- BCEãcå ÅîÄ]SÖë .ÑátÖK YLçäáÖ êîZîRKdSgßK zKbå©K cî|äR às êîgLg©K êîÖëù¸áÖK QLáëÉ]ÖK Ñá]SR

àô àÉáì ïSÖK êî|îÉÖÖ êîZçäá QLmKdtSgK òKdZõ LçÖ ^îSR bëçZ ÑcN QLáëÉ]ÖK óÖs àîtSì zKbå©K

ù{LÉR Ñ|Éì LáN QLîâKeîáÖK ÑìbtSN ÜëÄR àô LçîÖs àîtSìë =ÜLtÖK rLoÄÖK QLÄ|â àá èôdáÖK LçN bî|S¸R

=êîsLáSZßK QLZLîS]ßLN òL{ëÖK ëô êîZLSâßK ê�LoÖK eìetR ÑZô àá òKëg <ÜLtÖK rLoÄÖK QLÄ|â óÖs Ñëk]ÖK

QKdáRùá düLg ï{ éäs àÖtáÖK ë]äÖK óÖs ˝äZÖK rëâ êÖö¸áN êÖkÖK QKc QLáKeSÖßK eLZâõ ÑZô àá Lmìôë

àîtSì <ÑátÖK YLçäáÖ ê]ZLâ êîäoë cî|äR QLîZîRKdSgK umëÖë .èb]SáÖK Üá©K QKdáRùá àá Lådîwë êáÄÖK

rëäN ÅÖtSáÖK dV©K ÑîÖ]R òKdZ´ êáe®ÖK bdKëáÖK ÇÖc ï{ LáN <êî{LÉ bdKëá jk`R àô QLáëÉ]ÖK óÖs

LåKëgë jL`ÖK rLoÄÖK QL¸gùáë êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK uZ˛R àô Lmìô QLáëÉ]ÖK óÖs ïxOäìë .˝äZÖK

.êî{Lmõ bdKëá ê†OtR óÖs QL¸gùáÖK àá

- BCFP¸]ë <èôdáÖLN lëçäÖLN êîätáÖK êîäoëÖK èeçZ™Ö êî{LÉ bdKëá jîk`R Lmìô ídëdmÖK àáë

.ãbkdë ÑátÖK YLçäá cî|äR ï{ Üç¸R àô àÉáì ïSÖK QL¸gùáÖK uîáZÖ <òLmS�ßK

- BCGb� èeçZ©K ãcå àëÉR ß ëô <èôdáÖLN lëçäÖLN êîätá êîäoë èeçZô Lçî{ bZëR ß ïSÖK QßL]ÖK ï{ë

ãcçÖ èdáS¸á bdKëáë zLÉ ÑìëáR dî{ëSÖ èbåLZ ót¸R àô QLáëÉ]ÖK óÖs àîtSì <LáüKb LtNLo Qc`RK

.èeçZ©K
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- BCHêìdÉ¸tÖK QLÄ|äÖK lî|`SN <òLmS�ßK P¸] <QLáëÉ]ÖK ÜëÄR àô bN ß <ÑátÖK YLçäá cî|äSÖ ®îç¸Rë

àá©K QLOÖoSá uá ldLtSì ß LáNë <LçüLäS�Kë ê]Ög©K YLSâõ lKdw© Lç|qëR ïSÖK QKdLáWSgßKë <êod|áÖK

.ïäoëÖK

- BDIï{ êÖsL|ÖK dkLätÖK àá Láådîwë jL`ÖK rLoÄÖKë <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK uîZ˛R àá bN ßë

àô QLáëÉ]ÖK óÖs àîtSìë .ÑátÖK YLçäá cî|äSÖ êìdëdmÖK bdKëáÖK jîk`R ï{ dqäÖK óÖs ïâbáÖK uáSZáÖK

QLáqäáÖK êkL` <êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK PâLZ àá bdKëáÖK ê†OtR eìetR Lçâöi àá ê†îN ê†îçR óÖs ÑátR

ï{ êÖsL|ÖK ñëÄÖK àá ÇÖc dîwë <jL`ÖK rLoÄÖKë <àî¸äZÖK àîN èKëL¸áÖK èLsbë <êîüL¸äÖK QLÉO˛ÖKë

QLáqäáÖK QKdb� Üsbë eìetR àá bN ßë .zbçÖK Kcå ÅîÄ]R ï{ êáåL¸áÖK ï{ LçRbsL¸áÖ <ïâbáÖK uáSZáÖK

.bbkÖK Kcå ï{ êîáëÉ]ÖK dîw

ïáîÖ�´K bîtkÖK - òLN

- BD@QL¸gùáÖK àá Lådîwë êîáîÖ�´K ÑLás©K QLoNKdë êîáîÖ�´K êîüLáâ´K zdLkáÖK èësb ïxOäì

àá ãdîwë lKd�´K Åìdo às bdKëáÖK ê†OtR ï{ èbsL¸áÖKë <ÑátÖK YLçäá cî|äR ï{ êáåL¸áÖÖ êîáîÖ�´K

.êîÖìëáSÖK LçOîÖLgôë LçRLgLîg ï{ ÑátÖK YLçäá èLsKdá óÖs LçtîZ˛R Lmìô àîtSìë .LçN ÜëÄR ïSÖK êo˛â©K

- BDAdLoõ ï{ë <òLmS�ßK P¸] <ÜLîÄÖK êîáîÖ�´K àLZÖÖKë êîáîÖ�´Kë êîáîÖ�´K àëb QLáqäáÖK óÖs àîtSìë

.ÑátÖK YLçäá cî|äSÖ êáe®ÖK ÑKëá©K ê†OtR ï{ èbsL¸áÖK ÜìbÄSN <êîÖL]ÖK LçRLìßë

ïÖëbÖK bîtkÖK - ÜîZ

- BDBàKbÖOÖK ï{ ÑátÖK YLçäá cî|äR ÑZô àá ïÖëbÖK bîtkÖK óÖs êî{LÉ êîÖLá bdKëá jîk`R ïxOäì

ÅÖtSì Láî{ êîáLäÖK àKbÖOÖÖ êîäoëÖK QKdbÄÖK eìetR PÖoSìë .Këáâ àKbÖOÖK Ñ�ôë LîÄìd{ô ï{ Láîg ß <êîáLäÖK

ÑWáSáÖK éîÖs Å|SáÖK zbçÖLN <àÉáá T�ë Md�ô ï{ <òL{ëÖK ÑZô àá èdîOÉ bëçZ ÑcN ÑátÖK YLçäá cî|äSN

àKbÖOÖÖ ïÖLáZ´K ïáëÄÖK [RLäÖK àá êüLáÖK ï{ I,F êáLtÖK êîágdÖK êîüLáâ´K èbsL¸áÖK êO¸â àëÉR àô ï{

êî]Lâ àáë .ÑátÖK YLçäá cî|äR LçN bkÄì ïSÖK êo˛â™Ö ÑìëáSÖK êk] èbLìe óÖK ê{Lm´LN <ëáäÖK êábÄSáÖK

ÑZô àá èbsL¸áÖÖ LçZáKdOÖ ïáîîÄR ÑîÖ]R òKdZõ ïüLáâõ àëLtR ï{ êÖ`KbÖK àKbÖOÖK óÖs àîtSì <ñd`ô

.Lçî{ ˝äZÖK rëäN ÅÖtSáÖK [çäÖK YLábõ Åìdo às êâëtáÖK êîÖLt{ë êîsëâ àî¸]R

- BDC~ëbäkÖKë <ïÖëbÖK bÄäÖK ~ëbäkë <ïÖëbÖK ÇäOÖK Lçî{ LáN êîÖëbÖK êîÖLáÖK QL¸gùáÖK èësb àá bN ßë

jk`R àôë <lëd�ë ^äá àá éábÄR Láî{ dqäÖK óÖK <êîáîÖ�´K êîüLáâ´K zdLkáÖKë êîsKdeÖK êîáäSÖÖ ïÖëbÖK

àKbÖOÖK Ñ�ôë LîÄìd{K ï{ Láîg ß <êîáLäÖK àKbÖOÖK ï{ ÑátÖK YLçäá cî|äR ÑZô àá L]äáë Lmëd� QLáëÉ]ÖÖ

.Këáâ
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- BDDÑLÉiô àá ãdîwë LîäÄR Lásb êîáLäÖK àKbÖOÖK óÖK ÜbÄR àô èb]SáÖK Üá©K êáëqäá óÖs ïxOäìë

.ÑátÖK YLçäá cî|äSN ÅÖtSì Láî{ <Këáâ àKbÖOÖK Ñ�Kë LîÄìd{ô ï{ Láîg ß <èbsL¸áÖK

- BDEàëLtR óÖs Ñëk]ÖK êîÖLÄSâK êÖ]dá LçRKbLkS�K eLSZR ïSÖK àKbÖOÖK ï{ ÑátÖK YLçäá cî|äR PÖoSìë

Lçî{ LáN <èb]SáÖK Üá©K êáëqäáÖ êtNLSÖK QL†îçÖKë QL¸gùáÖK óÖs àîtSìë .àìdáS¸á àîîÖëb èbsL¸áë

ÅÖtSR [áKdNë QLgLîg cî|äRë umëÖ àKbÖOÖK ÇÖR LçÖcOR ïSÖK bëçZÖK Ñç¸R àô <êîsLoÄÖKë êîäÄSÖK QßLÉëÖK

ãcå Üsb óÖK ïÖëbÖK ÇäOÖKë ïÖëbÖK bÄäÖK ~ëbäk èësb àá bN ß <êìLxÖK ãcçÖ LÄîÄ]Rë .èôdáÖLN lëçäÖLN

.bëçZÖK

- BDFèdKbúN ÅÖtSì Láî{ êîsLáSZßK êîáäSÖÖ ïáÖLtÖK êáÄÖK dáRùá Lçäs d|gô ïSÖK [üLSäÖK cî|äR ïxOäìë

ÇÖcë <èb]SáÖK Üá©K LçRbÄs ïSÖK ñd`©K QKdáRùáÖKë êîáÖLtÖK êáÄÖK QKdáRùá ÇÖcÉë <Lçmî|`Rë êîâëìbáÖK

.ÑátÖK YLçäá zKbåô ÅîÄ]SÖ ®îç¸R

- BDGêáSçáÖK êîáLäÖK àKbÖOÖKë ëáäÖK êábÄSáÖK àKbÖOÖK àá òLÉd˛ÖK óÖs àîtSì <ÑátÖK [áLâdN cî|äR Ñîç¸SÖë

èbsL¸áÖK àá êüLáÖK ï{ AI ngëSáÖK ï{ yÖOR êO¸â jîk`SN ÑbLOSá ÜKeSÖK óÖs Å|SR ïSÖK <dá©LN

dëqäáÖK èLsKdá <êîgLg©K êîsLáSZßK [áKdOÖÖ êîäoëÖK QLîâKeîáÖK àá êüLáÖK ï{ AI ë êîágdÖK êîüLáâ´K

.˝äZÖK rëäN ÅÖtSáÖK

- BDHéîZëR ñbáÖ ®ZLs ®îÖ]R èb]SáÖK Üá©K êáëqäáÖ êîüLáâ´K [áKdOÖKë ÅìbLäkÖK ídZR àô ïxOäìë

bdKëáÖK êìL|É àLám êÖOÄáÖK êZádOÖK èdëbÖ êO¸äÖLN àîtSìë <ÑátÖK YLçäá cî|äR óÖK LçtìdL˛áë LçZáKdN

.Lçî{ êZdbáÖK àîîäÄSÖK ÑìëáSÖKë àëLtSÖK êo˛âô ï{ èôdáÖKë ÑZdÖK àîN QëL|SÖK éZëô êÖKeõ ë]â êçZëáÖK

- BEILá Láîg ßë <êkk`SáÖK LçRßLÉëë LçZáKdNë èb]SáÖK Üá©K ÅìbLäk éN ÜëÄR ícÖK dëbÖLN LáîÖ¸Rë

èôdáÖLN lëçäÖK ÑZô àá PìdbSÖKë X]OÖÖ ïÖëbÖK bçtáÖKë èôdáÖÖ ïüLáâ´K èb]SáÖK Üá©K ~ëbäk éN uÖomì

<Lçäá ÑÉN êoëäáÖK êìßëÖK bëb] ï{ ÑátÖK YLçäá cî|äR ï{ ïÖLSÖLNë <èôdáÖK àîÉáR eìetR ï{ jL` dëb àá

êîäÄSÖK èbsL¸áÖK ÇÖcÉë <èôdáÖLN lëçäÖÖ êáe®ÖK QLáëÖtáÖKë PìdbSÖKë Uë]OÖK êo˛âô Lçäá dëáô êÖáZ ï{

ïSÖK bdKëáÖK àëÉR àô ïxOäì <êîüLáâ´K bëçZÖK ï{ àî¸äZÖLN êkL`ÖK QKdLOSsßK YLáb´ êáe®ÖK êîÖLáÖKë

.êî{LÉ QßbtáN dáS¸R àôë <ldxÖLN êî{Kë ïÖëbÖK uáSZáÖK LçábÄì

- BE@<èôdáÖLN lëçäÖK eìetR ÑZô àá bëçZ àá éÖcOR Láî{ èb]SáÖK Üá©K êáëqäá êîÖLt{ë èòL|É àî¸]SÖë

èb]SáÖK Üá©K êáëqäá òKeZô }ÖS`á bìbZR óÖõ êZL] ÇLäå <ÑátÖK YLçäá zKbåô Üsb óÖs LçRdb� eìetRë

Lç]®kõë èôdáÖLN lëçäÖLN ÅÖtSR èbb]á QLìßë LçN nLäR ïSÖK <ñd`©K êîsd|ÖK QL†îçÖKë QKb]ëÖKë

àîtSì <bbkÖK Kcå ï{ë .èb]SáÖK Üá™Ö êáLtÖK êâLá™Ö êtNLSÖK èôdáÖLN lëçäÖK êOti Láîg ß <Lçoî˛äRë

YLçäáÖ ÑLt|ÖK cî|äSÖÖ jL` dLOSsK ò®ìõ óÖs èb]SáÖK Üá©K êáëqäá Ñ`Kb êÖkÖK QKc èdKb´K QL†îå uîZ˛R

uZâ©Kë ö|É©K ÑLátSgßK ÅîÄ]R àá LçäÉáì LáN LçSo˛âôë LçRLîâKeîáë LçZáKdNë LçRLgLîg lKdtSgKë ÑátÖK

Üá™Ö êìbLtÖK êîâKeîáÖK Ñ`Kb àá êî{Lmõ bdKëá ê†OtR Lmìô dá©K ÜeÖS¸îgë .ldxÖK Kcå ÅîÄ]R ï{ ÑKëá™Ö

.ÑátÖK YLçäá cî|äSÖ èb]SáÖK
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ïiKë]ÖK

(@)<èKëL¸áÖK :èôdáÖÖ èb]SáÖK Üá©K bÄs QKeZäá ÜîîÄRë lKdtSgß ïáÖLtÖK dáRùáÖK dìdÄR

Ñk|ÖK <(E.85.IV.10 uîOáÖK Ü d <èb]SáÖK Üá©K dë˛äá) @HGD éîÖëì/eëáR AE - @D <ïNëdîâ <ÜÖ¸ÖKë êîáäSÖK

.}Öô rd|ÖK <Ñë©K

(A)A/CONF.157/24) @HHB éîâëì/àKdìe] AD - @C <Läîî{ <àL¸âßK ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK dìdÄR

.XÖLWÖK Ñk|ÖK <((Ñë©K òeZÖK)

(B).Å{dáÖK <@GI/BC êáLtÖK êîtáZÖK dKd 

(C).@EC/CD êáLtÖK êîtáZÖK dKd 

(D).GA/CC êáLtÖK êîtáZÖK dKd 

(E).@AE/CG êáLtÖK êîtáZÖK dKd 

(F).Å{dáÖK <A/47/308-E/1992/97

(G).@IC/CG êáLtÖK êîtáZÖK dKd 

(H)èdÄ|ÖK <XÖLWÖK Ñk|ÖK <... àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK dìdÄR <Läîî{ Ñás [áLâdNë à®¥¥sõ

.D

(@I)êîâëâLÄÖK jëkäÖK :zKdo©K èbbtSáÖK êìdLZSÖK QLmëL|áÖÖ íKëwëdëô êÖëZ [üLSâ dqâK

.(@HHC <QLxÖK êâLáô <}îäZ)

(@@).Å{dáÖK <CD/CC êáLtÖK êîtáZÖK dKd 

(@A)<êîgLg©K ÜÖtSÖK QLZLîS]K êîOÖR :uîáZÖÖ ÜîÖtSÖK dî{ëSÖ ïáÖLtÖK dáRùáÖÖ ïüLçäÖK dìdÄSÖK

<ïüLáâßK èb]SáÖK Üá©K [áLâdN) QßLÉëÖK àîN êÉdS˛áÖK êäZÖÖK <@HHI fdLá/dKc§ H - D <bäÖìLR <àîSáëZ

<@HHI <Çdëìëîâ <uîáZÖÖ ÜîÖtSÖK dî{ëSÖ ïáÖLtÖK dáRùáÖÖ ê¥¥tNLSÖK (ïÖëbÖK ÇäOÖK <}î¸îâëîÖK <ëÉ¸âëîÖK

.@ ÑîìcSÖK

(@B).Å{dáÖK <(A@ - b) }Öô AAII êáLtÖK êîtáZÖK dKd 
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- BDDÑLÉiô àá ãdîwë LîäÄR Lásb êîáLäÖK àKbÖOÖK óÖK ÜbÄR àô èb]SáÖK Üá©K êáëqäá óÖs ïxOäìë

.ÑátÖK YLçäá cî|äSN ÅÖtSì Láî{ <Këáâ àKbÖOÖK Ñ�Kë LîÄìd{ô ï{ Láîg ß <èbsL¸áÖK

- BDEàëLtR óÖs Ñëk]ÖK êîÖLÄSâK êÖ]dá LçRKbLkS�K eLSZR ïSÖK àKbÖOÖK ï{ ÑátÖK YLçäá cî|äR PÖoSìë

Lçî{ LáN <èb]SáÖK Üá©K êáëqäáÖ êtNLSÖK QL†îçÖKë QL¸gùáÖK óÖs àîtSìë .àìdáS¸á àîîÖëb èbsL¸áë

ÅÖtSR [áKdNë QLgLîg cî|äRë umëÖ àKbÖOÖK ÇÖR LçÖcOR ïSÖK bëçZÖK Ñç¸R àô <êîsLoÄÖKë êîäÄSÖK QßLÉëÖK

ãcå Üsb óÖK ïÖëbÖK ÇäOÖKë ïÖëbÖK bÄäÖK ~ëbäk èësb àá bN ß <êìLxÖK ãcçÖ LÄîÄ]Rë .èôdáÖLN lëçäÖLN

.bëçZÖK

- BDFèdKbúN ÅÖtSì Láî{ êîsLáSZßK êîáäSÖÖ ïáÖLtÖK êáÄÖK dáRùá Lçäs d|gô ïSÖK [üLSäÖK cî|äR ïxOäìë

ÇÖcë <èb]SáÖK Üá©K LçRbÄs ïSÖK ñd`©K QKdáRùáÖKë êîáÖLtÖK êáÄÖK QKdáRùá ÇÖcÉë <Lçmî|`Rë êîâëìbáÖK

.ÑátÖK YLçäá zKbåô ÅîÄ]SÖ ®îç¸R

- BDGêáSçáÖK êîáLäÖK àKbÖOÖKë ëáäÖK êábÄSáÖK àKbÖOÖK àá òLÉd˛ÖK óÖs àîtSì <ÑátÖK [áLâdN cî|äR Ñîç¸SÖë

èbsL¸áÖK àá êüLáÖK ï{ AI ngëSáÖK ï{ yÖOR êO¸â jîk`SN ÑbLOSá ÜKeSÖK óÖs Å|SR ïSÖK <dá©LN

dëqäáÖK èLsKdá <êîgLg©K êîsLáSZßK [áKdOÖÖ êîäoëÖK QLîâKeîáÖK àá êüLáÖK ï{ AI ë êîágdÖK êîüLáâ´K

.˝äZÖK rëäN ÅÖtSáÖK

- BDHéîZëR ñbáÖ ®ZLs ®îÖ]R èb]SáÖK Üá©K êáëqäáÖ êîüLáâ´K [áKdOÖKë ÅìbLäkÖK ídZR àô ïxOäìë

bdKëáÖK êìL|É àLám êÖOÄáÖK êZádOÖK èdëbÖ êO¸äÖLN àîtSìë <ÑátÖK YLçäá cî|äR óÖK LçtìdL˛áë LçZáKdN

.Lçî{ êZdbáÖK àîîäÄSÖK ÑìëáSÖKë àëLtSÖK êo˛âô ï{ èôdáÖKë ÑZdÖK àîN QëL|SÖK éZëô êÖKeõ ë]â êçZëáÖK

- BEILá Láîg ßë <êkk`SáÖK LçRßLÉëë LçZáKdNë èb]SáÖK Üá©K ÅìbLäk éN ÜëÄR ícÖK dëbÖLN LáîÖ¸Rë

èôdáÖLN lëçäÖK ÑZô àá PìdbSÖKë X]OÖÖ ïÖëbÖK bçtáÖKë èôdáÖÖ ïüLáâ´K èb]SáÖK Üá©K ~ëbäk éN uÖomì

<Lçäá ÑÉN êoëäáÖK êìßëÖK bëb] ï{ ÑátÖK YLçäá cî|äR ï{ ïÖLSÖLNë <èôdáÖK àîÉáR eìetR ï{ jL` dëb àá

êîäÄSÖK èbsL¸áÖK ÇÖcÉë <èôdáÖLN lëçäÖÖ êáe®ÖK QLáëÖtáÖKë PìdbSÖKë Uë]OÖK êo˛âô Lçäá dëáô êÖáZ ï{

ïSÖK bdKëáÖK àëÉR àô ïxOäì <êîüLáâ´K bëçZÖK ï{ àî¸äZÖLN êkL`ÖK QKdLOSsßK YLáb´ êáe®ÖK êîÖLáÖKë

.êî{LÉ QßbtáN dáS¸R àôë <ldxÖLN êî{Kë ïÖëbÖK uáSZáÖK LçábÄì

- BE@<èôdáÖLN lëçäÖK eìetR ÑZô àá bëçZ àá éÖcOR Láî{ èb]SáÖK Üá©K êáëqäá êîÖLt{ë èòL|É àî¸]SÖë

èb]SáÖK Üá©K êáëqäá òKeZô }ÖS`á bìbZR óÖõ êZL] ÇLäå <ÑátÖK YLçäá zKbåô Üsb óÖs LçRdb� eìetRë

Lç]®kõë èôdáÖLN lëçäÖLN ÅÖtSR èbb]á QLìßë LçN nLäR ïSÖK <ñd`©K êîsd|ÖK QL†îçÖKë QKb]ëÖKë

àîtSì <bbkÖK Kcå ï{ë .èb]SáÖK Üá™Ö êáLtÖK êâLá™Ö êtNLSÖK èôdáÖLN lëçäÖK êOti Láîg ß <Lçoî˛äRë

YLçäáÖ ÑLt|ÖK cî|äSÖÖ jL` dLOSsK ò®ìõ óÖs èb]SáÖK Üá©K êáëqäá Ñ`Kb êÖkÖK QKc èdKb´K QL†îå uîZ˛R

uZâ©Kë ö|É©K ÑLátSgßK ÅîÄ]R àá LçäÉáì LáN LçSo˛âôë LçRLîâKeîáë LçZáKdNë LçRLgLîg lKdtSgKë ÑátÖK

Üá™Ö êìbLtÖK êîâKeîáÖK Ñ`Kb àá êî{Lmõ bdKëá ê†OtR Lmìô dá©K ÜeÖS¸îgë .ldxÖK Kcå ÅîÄ]R ï{ ÑKëá™Ö

.ÑátÖK YLçäá cî|äSÖ èb]SáÖK
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ïiKë]ÖK

(@)<èKëL¸áÖK :èôdáÖÖ èb]SáÖK Üá©K bÄs QKeZäá ÜîîÄRë lKdtSgß ïáÖLtÖK dáRùáÖK dìdÄR

Ñk|ÖK <(E.85.IV.10 uîOáÖK Ü d <èb]SáÖK Üá©K dë˛äá) @HGD éîÖëì/eëáR AE - @D <ïNëdîâ <ÜÖ¸ÖKë êîáäSÖK

.}Öô rd|ÖK <Ñë©K

(A)A/CONF.157/24) @HHB éîâëì/àKdìe] AD - @C <Läîî{ <àL¸âßK ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK dìdÄR

.XÖLWÖK Ñk|ÖK <((Ñë©K òeZÖK)

(B).Å{dáÖK <@GI/BC êáLtÖK êîtáZÖK dKd 

(C).@EC/CD êáLtÖK êîtáZÖK dKd 

(D).GA/CC êáLtÖK êîtáZÖK dKd 

(E).@AE/CG êáLtÖK êîtáZÖK dKd 

(F).Å{dáÖK <A/47/308-E/1992/97

(G).@IC/CG êáLtÖK êîtáZÖK dKd 

(H)èdÄ|ÖK <XÖLWÖK Ñk|ÖK <... àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK dìdÄR <Läîî{ Ñás [áLâdNë à®¥¥sõ

.D

(@I)êîâëâLÄÖK jëkäÖK :zKdo©K èbbtSáÖK êìdLZSÖK QLmëL|áÖÖ íKëwëdëô êÖëZ [üLSâ dqâK

.(@HHC <QLxÖK êâLáô <}îäZ)

(@@).Å{dáÖK <CD/CC êáLtÖK êîtáZÖK dKd 

(@A)<êîgLg©K ÜÖtSÖK QLZLîS]K êîOÖR :uîáZÖÖ ÜîÖtSÖK dî{ëSÖ ïáÖLtÖK dáRùáÖÖ ïüLçäÖK dìdÄSÖK

<ïüLáâßK èb]SáÖK Üá©K [áLâdN) QßLÉëÖK àîN êÉdS˛áÖK êäZÖÖK <@HHI fdLá/dKc§ H - D <bäÖìLR <àîSáëZ

<@HHI <Çdëìëîâ <uîáZÖÖ ÜîÖtSÖK dî{ëSÖ ïáÖLtÖK dáRùáÖÖ ê¥¥tNLSÖK (ïÖëbÖK ÇäOÖK <}î¸îâëîÖK <ëÉ¸âëîÖK

.@ ÑîìcSÖK

(@B).Å{dáÖK <(A@ - b) }Öô AAII êáLtÖK êîtáZÖK dKd 

-160- 96-27299



252   |   دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس

(uNLR) ïiKë]ÖK

(@C)dë˛äá) <@HHC dOáSOg/ÑëÖìô @B - D <èd¥¥åLÄÖK <ê¥¥îáäSÖKë àLÉ¸ÖÖ ïÖëbÖK d¥¥áRùáÖK d¥¥ìdÄR

.Å{dáÖK <@ dKdÄÖK <Ñë©K Ñk|ÖK <(E.95.XIII.18 uîOáÖK Ü�d <èb]SáÖK Üá©K

(@D)@HHD fdLá/dKc§ @A - E <àwLçäNëÉ <êîsLáSZßK êîáäSÖÖ ïáÖLtÖK êáÄÖK dáRùá dìdÄR

.ïâLWÖKë Ñë©K àLÄ{dáÖK <@ dKdÄÖK <Ñë©K Ñk|ÖK <(A/CONF.166/9)

(@E)êogKëN Láõ Mëwdá dîw Ñá] òLçâß c`Sì òKdZõ éâöN àëáöáÖK dîw lLçZßK zdtì

LáçîÖÉ ëô êîOoÖK dîìLtáÖK àá óâb©K b]ÖK Låeëtì ê†îN ï{ ëô <êáe®ÖK QKdLçáÖK óÖõ àëdÄS|ì jL`iô

<ïäÄR ÑáLs Åìd{ dìdÄR <àëáöáÖK dîw lLçZßK êÖö¸á êZÖLtáë uäá <êîáÖLtÖK ê]kÖK êáqäá óÖõ KbLäSgK)

.((WHO/MSM/92.5) @HHA ÑìdNô/àL¸îâ <}îäZ

(@F)@HHA dOá¸ìb/Ñë©K àëâLÉ @@ - D <Láëd <êìcxSÖLN ïätáÖK ïÖëbÖK dáRùáÖÖ ïáLS`ÖK dìdÄSÖK

.ïâLWÖK òeZÖK <(@HHB <èb]SáÖK Üá™Ö êsKdeÖKë êìcw©K êáqäá <Láëd)

(@G)éîâëì/àKdìe] @C - B <ëdîâLZ íb ëìd <êîáäSÖKë ê†îOÖLN ïätáÖK èb]SáÖK Üá©K dáRùá dìdÄR

<(QLOìëkSÖKë E.93.I.8 uîOáÖK Ü�d <èb]SáÖK Üá©K dë˛äá) dáRùáÖK Låc`RK ïSÖK QKdKdÄÖK <Ñë©K bÖZáÖK <@HHA

.Ñë©K Å{dáÖK <@ dKdÄÖK

(@H).ïâLWÖK Å{dáÖK <@ dKdÄÖK <é¸|â uZdáÖK

(AI).Å{dáÖK <(C - b) B@F êáLtÖK êîtáZÖK dKd�

(A@).(B - b) }Öô A@F êáLtÖK êîtáZÖK dKd�

(AA).Å{dáÖK <CE/BH êáLtÖK êîtáZÖK dKd�

(AB)Ñk|ÖK <(A/47/38) BG Ü�d Å]ÖáÖK <àëtNd©Kë êtNL¸ÖK èdëbÖK <êáLtÖK êîtáZÖÖ êîágdÖK ÅüLVëÖK

.Ñë©K

(AC).AGF j <HFB Ü�d <FD bÖZáÖK <QKbåLtáÖK êsëáZá <èb]SáÖK Üá©K

(AD).BG èdÄ|ÖK <ïâLWÖK rd|ÖK <XÖLWÖK Ñk|ÖK <... àL¸âßK ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK dìdÄR

-161- 96-27299

(uNLR) ïiKë]ÖK

(AE)uîOáÖK Ü�d <èb]SáÖK Üá©K dë˛äá) @HGI :D bÖZáÖK <\®¸ÖK reäÖ èb]SáÖK Üá©K êîÖë] :dqâK

.uNL¸ÖK ÑîìcSÖK <(E.81.IX.4

(AF).Å{dáÖK <(B - b) }Öô AEI êáLtÖK êîtáZÖK dKd�

(AG).ADCD Ü�d <@GH bÖZáÖK <QKbåLtáÖK êsëáZá <èb]SáÖK Üá©K

(AH).GFH@ Ü�d <EIE bÖZáÖK <é¸|â uZdáÖK

(BI).Å{dáÖK <HE/CG êáLtÖK êîtáZÖK dKd�

(B@).(@C - b) @BGE êáLtÖK êîtáZÖK dKd�

(BA).CEDAW/SP/1995/2 dqâK

(BB).Å{dáÖK <(AI - b) }Öô A@IE êáLtÖK êîtáZÖK dKd�

(BC).Å{dáÖK <@AG/C@ êáLtÖK êîtáZÖK dKd�

(BD)êo˛â©Kë ï†îOÖK àëâLÄÖK eÉdá) ïZëÖëîOÖK rëäSÖK êî�L|RK <ê†îOÖÖ èb]SáÖK Üá©K [áLâdN

.@HHA éîâëì/àKdìe] <(QL¸gùáÖÖ êîZáLâdOÖK
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(uNLR) ïiKë]ÖK

(@C)dë˛äá) <@HHC dOáSOg/ÑëÖìô @B - D <èd¥¥åLÄÖK <ê¥¥îáäSÖKë àLÉ¸ÖÖ ïÖëbÖK d¥¥áRùáÖK d¥¥ìdÄR

.Å{dáÖK <@ dKdÄÖK <Ñë©K Ñk|ÖK <(E.95.XIII.18 uîOáÖK Ü�d <èb]SáÖK Üá©K

(@D)@HHD fdLá/dKc§ @A - E <àwLçäNëÉ <êîsLáSZßK êîáäSÖÖ ïáÖLtÖK êáÄÖK dáRùá dìdÄR

.ïâLWÖKë Ñë©K àLÄ{dáÖK <@ dKdÄÖK <Ñë©K Ñk|ÖK <(A/CONF.166/9)

(@E)êogKëN Láõ Mëwdá dîw Ñá] òLçâß c`Sì òKdZõ éâöN àëáöáÖK dîw lLçZßK zdtì

LáçîÖÉ ëô êîOoÖK dîìLtáÖK àá óâb©K b]ÖK Låeëtì ê†îN ï{ ëô <êáe®ÖK QKdLçáÖK óÖõ àëdÄS|ì jL`iô

<ïäÄR ÑáLs Åìd{ dìdÄR <àëáöáÖK dîw lLçZßK êÖö¸á êZÖLtáë uäá <êîáÖLtÖK ê]kÖK êáqäá óÖõ KbLäSgK)

.((WHO/MSM/92.5) @HHA ÑìdNô/àL¸îâ <}îäZ

(@F)@HHA dOá¸ìb/Ñë©K àëâLÉ @@ - D <Láëd <êìcxSÖLN ïätáÖK ïÖëbÖK dáRùáÖÖ ïáLS`ÖK dìdÄSÖK

.ïâLWÖK òeZÖK <(@HHB <èb]SáÖK Üá™Ö êsKdeÖKë êìcw©K êáqäá <Láëd)

(@G)éîâëì/àKdìe] @C - B <ëdîâLZ íb ëìd <êîáäSÖKë ê†îOÖLN ïätáÖK èb]SáÖK Üá©K dáRùá dìdÄR

<(QLOìëkSÖKë E.93.I.8 uîOáÖK Ü�d <èb]SáÖK Üá©K dë˛äá) dáRùáÖK Låc`RK ïSÖK QKdKdÄÖK <Ñë©K bÖZáÖK <@HHA

.Ñë©K Å{dáÖK <@ dKdÄÖK

(@H).ïâLWÖK Å{dáÖK <@ dKdÄÖK <é¸|â uZdáÖK

(AI).Å{dáÖK <(C - b) B@F êáLtÖK êîtáZÖK dKd�

(A@).(B - b) }Öô A@F êáLtÖK êîtáZÖK dKd�

(AA).Å{dáÖK <CE/BH êáLtÖK êîtáZÖK dKd�

(AB)Ñk|ÖK <(A/47/38) BG Ü�d Å]ÖáÖK <àëtNd©Kë êtNL¸ÖK èdëbÖK <êáLtÖK êîtáZÖÖ êîágdÖK ÅüLVëÖK

.Ñë©K

(AC).AGF j <HFB Ü�d <FD bÖZáÖK <QKbåLtáÖK êsëáZá <èb]SáÖK Üá©K

(AD).BG èdÄ|ÖK <ïâLWÖK rd|ÖK <XÖLWÖK Ñk|ÖK <... àL¸âßK ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK dìdÄR

-161- 96-27299

(uNLR) ïiKë]ÖK

(AE)uîOáÖK Ü�d <èb]SáÖK Üá©K dë˛äá) @HGI :D bÖZáÖK <\®¸ÖK reäÖ èb]SáÖK Üá©K êîÖë] :dqâK

.uNL¸ÖK ÑîìcSÖK <(E.81.IX.4

(AF).Å{dáÖK <(B - b) }Öô AEI êáLtÖK êîtáZÖK dKd�

(AG).ADCD Ü�d <@GH bÖZáÖK <QKbåLtáÖK êsëáZá <èb]SáÖK Üá©K

(AH).GFH@ Ü�d <EIE bÖZáÖK <é¸|â uZdáÖK

(BI).Å{dáÖK <HE/CG êáLtÖK êîtáZÖK dKd�

(B@).(@C - b) @BGE êáLtÖK êîtáZÖK dKd�

(BA).CEDAW/SP/1995/2 dqâK

(BB).Å{dáÖK <(AI - b) }Öô A@IE êáLtÖK êîtáZÖK dKd�

(BC).Å{dáÖK <@AG/C@ êáLtÖK êîtáZÖK dKd�

(BD)êo˛â©Kë ï†îOÖK àëâLÄÖK eÉdá) ïZëÖëîOÖK rëäSÖK êî�L|RK <ê†îOÖÖ èb]SáÖK Üá©K [áLâdN

.@HHA éîâëì/àKdìe] <(QL¸gùáÖÖ êîZáLâdOÖK
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متع 

ن 

ى 

يم 

، أو 

لك ال 

ت 

 

 .لعا�والسالم يف ا

عا� يتملبرش انبثاق 

 .م

ء من للرجال والنسا

 .سية واحرتامها

حتىلشعوب واألمم 

ت عن طريق التعلي

لبقاع ها وشعوب ا

ب العنرص، أو اللون،

ر. وفضالً عن ذل آخ

قال� أو موضوًعا تحت

س الحرية والعدل و

ما يرنو إليه عامة ال

ىل االستبداد والظلم

مة الفرد وقدره و¨ا

 .من الحرية أفسح

ن والحريات األساس

أن تستهدفه كافة ا

ه الحقوق والحريات

 الدول األعضاء ذاته

 .بعضاً بروح اإلخاء

 سي´ التمييز بسبب

 املولد، أو أيِّ وضع

ص، سواء أكان مستق

 

وية الثابتة هو أساس

إلنسا«، وكان غاية 

ر األمر إىل التمرد عىل

سان األساسية وبكرام

توى الحياة يف جو م

مراعاة حقوق اإلنسا

 .عهد

ملشرتك الذي ينبغي

ام هذىل توطيد احرت 

Äرة عاملية فعالة ب

هم أن يعاملوا بعضهم

ييز من أيِّ نوع، وال

´عي، أو الÅوة، أو

 ينتمي إليه الشخص

 

  .ة

ة وبحقوقهم املتساو

جية آذت الضمÇ اإل

طر املرء آخركيال يض

Êانها بحقوق اإلنسا

قدماً وأن ترفع مست

عىل ض´ن اطراد مر

لوفاء التام بهذا التع

عىل أنه املستوى امل

ن نصب أعينهم، إىل

 بها ومراعاتها بصور

لعقل والوجدان وعليهم

ذا اإلعالن، دوÎا Íيي

صل الوطني أو االجت´

بلد أو اإلقليم الذي

  .ىل سيادته

.ق بجميع صوره´

نية أو الحاطَّة بالكرامة

عضاء األرسة البرشية

فضيا إىل أع´ل همج

 .الفزع والفاقة

ة حقوق اإلنسان لك

 الودية بÄ الدول،

Êامليثاق من جديد إ

 بالرقي االجت´عي ق

 مع األمم املتحدة ع

األهمية الكربى للت

ي لحقوق اإلنسان ع

ىل الدوام هذا اإلعال

ية، لض´ن االعرتاف

قوق. وهم قد وهبوا ال

ريات املذكورة يف هذ

وغÇ سيايس، أو األص

لقانو« أو الدويل للب

ًعا أليِّ قيد آخر عىل

  .ىل شخصهع

لرق واالتجار بالرقيق

وبة القاسية أو الالإنسان

 .خصية القانونية

ملتأصلة يف جميع أع

سان وازدراؤها قد أف

عقيدة ويتحرر من

يتوىل القانون ح´ية

زيز تنمية العالقات 

تحدة قد أكدت يف

مرها عىل أن تدفع

قد تعهدت بالتعاون

ه الحقوق والحريات

ي بهذا اإلعالن العاملي

ملجتمع، واضعÄ عىل

مطردة، قومية وعاملي

ساوين يف الكرامة والحق

لحرِّجميع الحقوق وا

، أو الرأي سياسي�ا و

لوضع السيايس أو ال

حكم الذاÙ أم خاضًع

ية ويف األمان ع الحرِّ

ستعباُده، ويُحظر ال

 وال للمعاملة أو العقو

ف له بالشخق بأن يُعرتَ 

 جة

االعرتاف بالكرامة امل

 تنايس حقوق اإلنس

رد بحرية القول والع

 من الرضوري أن يت

 من الجوهري تعزي

ت شعوب األمم املت

زمت أممتساوية وح

ت الدول األعضاء قد

 لإلدراك العام لهذه

جمعية العامة تنادي

كل فرد وهيئة يف امل

 واتخاذ إجراءات مط

  .ة لسلطانها

١ 
يع الناس أحراراً ومتسا

٢ 

سان حقُّ التمتُّع بجم

ين،  أو اللغة، أو الدِّ

ييُز عيل أساس الوتم

 أو غÇ متمتِّع بالح

٣  
د الحقُّ يف الحياة وا

٤  
 اسرتقاُق أحد أو اس

٥  

إخضاُع أحد للتعذيب

٦  

ان، يف كلِّ مكان، الحقُّ

الديبا

ملا كان ا

وملا كان

فيه الفر

وملا كان

وملا كان

وملا كانت

حقوق م

وملا كانت

وملا كان

فإن الجم

يسعى ك

والرتبية

الخاضعة

 

١املادة 
يولد جمي

٢املادة 

لكلِّ إنس

الجنس،

يجوز الت

الوصاية

٣املادة 
لكلِّ فرد

٤املادة 
ال يجوز

٥املادة 

ال يجوز إ

٦املادة 

لكلِّ إنسا

  

 ٧املادة 

ية من أيِّ �ييز الناُس جميًعا سواٌء أمام القانون، وهم يتساوون يف حقِّ التمتُّع بح�ية القانون دو�ا �ييز، ك� يتساوون يف حقِّ التمتُّع بالح�

  .ينتهك هذا اإلعالَن ومن أيِّ تحريض عىل مثل هذا التمييز

  ٨املادة 
ة إلنصافه الفعيل من أيَّة أع�ل تَنتهك الحقوَق األساسيَة التي �نحها إيَّاه   .الدستوُر أو القانونُ  لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إىل املحاكم الوطنية املختصَّ

  ٩املادة 
ًفا   .ال يجوز اعتقاُل أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّ

  ١٠املادة 
تامة مع اآلخرين، الحقُّ يف أن تَنظر قضيتَه محكمٌة مستقلٌَّة ومحايدٌة، نظرًا ُمنصًفا وعلني¹ا، للفصل يف حقوقه لكلِّ إنسان، عىل قدم املساواة ال

ه إليه   .والتزاماته وىف أيَّة تهمة جزائية تُوجَّ

  ١١املادة 

 .نية تكون قد ُوفِّرت له فيها جميُع الض�نات الالزمة للدفاع عن نفسهكلُّ شخص متَّهم بجر�ة يُعتَرب بريئًا إىل أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا يف محاكمة عل ( 1 )

تُوقَع عليه أيَُّة عقوبة أشدَّ من ال يُدان أيُّ شخص بجر�ة بسبب أيِّ عمل أو امتناع عن عمل Î يكن يف حينه يشكِّل ُجرًما Ìقتىض القانون الوطني أو الدويل، ك� ال  ( 2 )

  .الوقت الذي ارتُكب فيه الفعل الُجرميتلك التي كانت ساريًة يف 

  ١٢املادة 
في يف حياته الخاصة أو يف شؤون أرسته أو مسكنه أو مراسالته، وال لحمالت �سُّ رشفه وسمعته. ولكلِّ  ل تعسُّ  شخص ال يجوز تعريُض أحد لتدخُّ

ل أو تلك الحمالت   .حقٌّ يف أن يحميه القانوُن من مثل ذلك التدخُّ

  ١٣املادة 

ية التنقُّل ويف اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة ( 1 )  .لكلِّ فرد حقٌّ يف حرِّ

  .لكلِّ فرد حقٌّ يف مغادرة أيِّ بلد، Ìا يف ذلك بلده، ويف العودة إىل بلده ( 2 )

  ١٤املادة 

 .لكلِّ فرد حقُّ الت�س ملجأ يف بلدان أخرى والتمتُّع به خالًصا من االضطهاد ( 1 )

  .ادئها�كن التذرُُّع بهذا الحقِّ إذا كانت هناك مالحقٌة ناشئٌة بالفعل عن جر�ة غÜ سياسية أو عن أع�ل تناقض مقاصَد األمم املتحدة ومب ال ( 2 )

  ١٥املادة 

 .لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ( 1 )

ه يف تغيÜ جنسي ( 2 ) ًفا، حرماُن أيِّ شخص من جنسيته وال من حقِّ   .تهال يجوز، تعسُّ

  ١٦املادة 

ين. وه� متساويا ( 1 ) ن يف الحقوق لدى التزوُّج وخالل للرجل واملرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أرسة، دون أيِّ قيد بسبب الِعرق أو الجنسية أو الدِّ

 .قيام الزواج ولدى انحالله

 .جه� رضاًء كامًل ال إكراَه فيهال يُعَقد الزواُج إالَّ برضا الطرفã املزمع زوا ( 2 )

  .األرسُة هي الخليُة الطبيعيُة واألساسيُة يف املجتمع، ولها حقُّ التمتُّع بح�ية املجتمع والدولة ( 3 )

  ١٧املادة 

 .لكلِّ فرد حقٌّ يف التملُّك، Ìفرده أو باالشرتاك مع غÜه ( 1 )

ًفا ( 2 )   .ال يجوز تجريُد أحٍد من ُملكه تعسُّ

  ١٨دة املا
يته يف إظهار دينه أو يته يف تغيÜ دينه أو معتقده، وحرِّ ين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّ ية الفكر والوجدان والدِّ معتقده بالتعبُّد  لكلِّ شخص حقٌّ يف حرِّ

  .وإقامة الشعائر وامل�رسة والتعليم، Ìفرده أو مع ج�عة، وأمام املأل أو عىل حدة

  ١٩املادة 
يها و لكلِّ شخص حقُّ ا يته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة، ويف الت�س األنباء واألفكار وتلقِّ ية الرأي والتعبÜ، ويشمل هذا الحقُّ حرِّ نقلها لتمتُّع بحرِّ

  .إىل اآلخرين، بأيَّة وسيلة ودو�ا اعتبار للحدود

  ٢٠املادة 

ية االشرتاك يف االجت�عات والجمعيات السلمية ( 1 )  .لكلِّ شخص حقٌّ يف حرِّ

  .ال يجوز إرغاُم أحٍد عىل االنت�ء إىل جمعية ما ( 2 )
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١املادة 
يولد جمي

٢املادة 

لكلِّ إنس

الجنس،

يجوز الت

الوصاية

٣املادة 
لكلِّ فرد

٤املادة 
ال يجوز

٥املادة 

ال يجوز إ

٦املادة 

لكلِّ إنسا

  

 ٧املادة 

ية من أيِّ �ييز الناُس جميًعا سواٌء أمام القانون، وهم يتساوون يف حقِّ التمتُّع بح�ية القانون دو�ا �ييز، ك� يتساوون يف حقِّ التمتُّع بالح�

  .ينتهك هذا اإلعالَن ومن أيِّ تحريض عىل مثل هذا التمييز

  ٨املادة 
ة إلنصافه الفعيل من أيَّة أع�ل تَنتهك الحقوَق األساسيَة التي �نحها إيَّاه   .الدستوُر أو القانونُ  لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إىل املحاكم الوطنية املختصَّ

  ٩املادة 
ًفا   .ال يجوز اعتقاُل أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّ

  ١٠املادة 
تامة مع اآلخرين، الحقُّ يف أن تَنظر قضيتَه محكمٌة مستقلٌَّة ومحايدٌة، نظرًا ُمنصًفا وعلني¹ا، للفصل يف حقوقه لكلِّ إنسان، عىل قدم املساواة ال

ه إليه   .والتزاماته وىف أيَّة تهمة جزائية تُوجَّ

  ١١املادة 

 .نية تكون قد ُوفِّرت له فيها جميُع الض�نات الالزمة للدفاع عن نفسهكلُّ شخص متَّهم بجر�ة يُعتَرب بريئًا إىل أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا يف محاكمة عل ( 1 )

تُوقَع عليه أيَُّة عقوبة أشدَّ من ال يُدان أيُّ شخص بجر�ة بسبب أيِّ عمل أو امتناع عن عمل Î يكن يف حينه يشكِّل ُجرًما Ìقتىض القانون الوطني أو الدويل، ك� ال  ( 2 )

  .الوقت الذي ارتُكب فيه الفعل الُجرميتلك التي كانت ساريًة يف 

  ١٢املادة 
في يف حياته الخاصة أو يف شؤون أرسته أو مسكنه أو مراسالته، وال لحمالت �سُّ رشفه وسمعته. ولكلِّ  ل تعسُّ  شخص ال يجوز تعريُض أحد لتدخُّ

ل أو تلك الحمالت   .حقٌّ يف أن يحميه القانوُن من مثل ذلك التدخُّ

  ١٣املادة 

ية التنقُّل ويف اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة ( 1 )  .لكلِّ فرد حقٌّ يف حرِّ

  .لكلِّ فرد حقٌّ يف مغادرة أيِّ بلد، Ìا يف ذلك بلده، ويف العودة إىل بلده ( 2 )

  ١٤املادة 

 .لكلِّ فرد حقُّ الت�س ملجأ يف بلدان أخرى والتمتُّع به خالًصا من االضطهاد ( 1 )

  .ادئها�كن التذرُُّع بهذا الحقِّ إذا كانت هناك مالحقٌة ناشئٌة بالفعل عن جر�ة غÜ سياسية أو عن أع�ل تناقض مقاصَد األمم املتحدة ومب ال ( 2 )

  ١٥املادة 

 .لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ( 1 )

ه يف تغيÜ جنسي ( 2 ) ًفا، حرماُن أيِّ شخص من جنسيته وال من حقِّ   .تهال يجوز، تعسُّ

  ١٦املادة 

ين. وه� متساويا ( 1 ) ن يف الحقوق لدى التزوُّج وخالل للرجل واملرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أرسة، دون أيِّ قيد بسبب الِعرق أو الجنسية أو الدِّ

 .قيام الزواج ولدى انحالله

 .جه� رضاًء كامًل ال إكراَه فيهال يُعَقد الزواُج إالَّ برضا الطرفã املزمع زوا ( 2 )

  .األرسُة هي الخليُة الطبيعيُة واألساسيُة يف املجتمع، ولها حقُّ التمتُّع بح�ية املجتمع والدولة ( 3 )

  ١٧املادة 

 .لكلِّ فرد حقٌّ يف التملُّك، Ìفرده أو باالشرتاك مع غÜه ( 1 )

ًفا ( 2 )   .ال يجوز تجريُد أحٍد من ُملكه تعسُّ

  ١٨دة املا
يته يف إظهار دينه أو يته يف تغيÜ دينه أو معتقده، وحرِّ ين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّ ية الفكر والوجدان والدِّ معتقده بالتعبُّد  لكلِّ شخص حقٌّ يف حرِّ

  .وإقامة الشعائر وامل�رسة والتعليم، Ìفرده أو مع ج�عة، وأمام املأل أو عىل حدة

  ١٩املادة 
يها و لكلِّ شخص حقُّ ا يته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة، ويف الت�س األنباء واألفكار وتلقِّ ية الرأي والتعبÜ، ويشمل هذا الحقُّ حرِّ نقلها لتمتُّع بحرِّ

  .إىل اآلخرين، بأيَّة وسيلة ودو�ا اعتبار للحدود

  ٢٠املادة 

ية االشرتاك يف االجت�عات والجمعيات السلمية ( 1 )  .لكلِّ شخص حقٌّ يف حرِّ

  .ال يجوز إرغاُم أحٍد عىل االنت�ء إىل جمعية ما ( 2 )
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  ٢١املادة 

ية ( 1 ) ا بواسطة ممثِّل� يُختارون يف حرِّ ا مبارشًة وإمَّ  .لكلِّ شخص حقُّ املشاركة يف إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّ

ة يف بلده ( 2 )  .لكلِّ شخص، بالتساوي مع اآلخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّ

ساواة ب� الناخب� إرادُة الشعب هي مناُط سلطة الحكم، ويجب أن تتجىلَّ هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة تجرى دوري¥ا باالقرتاع العام وعىل قدم امل ( 3 )

ية التصويتوبالتصويت الرسِّي أو بإجراء مكا   .فئ من حيث ض¿ن حرِّ

  ٢٢املادة 
ه أن تُوفَّر له، من خالل املجهود القومي والتعاون الدويل، وËا يتَّفق  لكلِّ شخص، بوصفه عضًوا يف املجتمع، حقٌّ يف الض¿ن االجت¿عي، ومن حقِّ

ية مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوُق االقتصاديُة واالجت¿عيُة والثقافيُة التي   .ال غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته يف حرِّ

  ٢٣املادة 

ية اختيار عمله، ويف رشوط عمل عادلة وُمرضية، ويف الح¿ية من البطالة ( 1 )  .لكلِّ شخص حقُّ العمل، ويف حرِّ

 .لجميع األفراد، دون أيِّ Ðييز، الحقُّ يف أٍجر متساٍو عىل العمل املتساوي ( 2 )

 .االجت¿عية يعمل حقٌّ يف مكافأة عادلة وُمرضية تكفل له وألرسته عيشًة الئقًة بالكرامة البرشية، وتُستكَمل، عند االقتضاء، بوسائل أخرى للح¿ية لكلِّ فرد ( 3 )

  .لكلِّ شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين واالنض¿م إليها من أجل ح¿ية مصالحه ( 4 )

  ٢٤املادة 
  .وأوقات الفراغ، وخصوًصا يف تحديد معقول لساعات العمل ويف إجازات دورية مأجورة لكلِّ شخص حقٌّ يف الراحة

  ٢٥املادة 
ًة عىل صعيد املأكل وامللبس واملسكن والعناية الطبية  ( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ يف مستوى معيشة يكفي لض¿ن الصحة والرفاهة له وألرسته، وخاصَّ

ل أو الشيخوخة أو غÞ ذلك وصعيد الخدمات االجت¿عية الرضورية، ول ه الحقُّ يف ما يأمن به الغوائل يف حاالت البطالة أو املرض أو العجز أو الرتمُّ

 .من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه

ت�. ولجميع األطفال حقُّ التمتُّع بذات الح¿ية االجت¿ ( 2 ) عية سواء ُولِدوا يف إطار الزواج أو لألمومة والطفولة حقٌّ يف رعاية ومساعدة خاصَّ

  .خارج هذا اإلطار

  ٢٦املادة 

انًا، عىل األقل يف مرحلتيه االبتدائية واألساسية. ويكون التعليُم االبت ( 1 ) داèُّ إلزامي¥ا. ويكون التعليُم الفنِّي لكلِّ شخص حقٌّ يف التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليُم مجَّ

 .م. ويكون التعليُم العايل ُمتاًحا للجميع تبًعا لكفاءتهمواملهني متاًحا للعمو 

هَم والتسامَح والصداقَة يجب أن يستهدف التعليُم التنميَة الكاملَة لشخصية اإلنسان وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية. ك¿ يجب أن يعزِّز التفا ( 2 )

 .ية، وأن يؤيِّد األنشطَة التي تضطلع بها األمُم املتحدُة لحفظ السالمب� جميع األمم وجميع الفئات العنرصية أو الدين

  .لآلباء، عىل سبيل األولوية، حقُّ اختيار نوع التعليم الذي يُعطى ألوالدهم ( 3 )

  ٢٧املادة 

م العلمي ويف الفوائد التي ( 1 )  .تنجم عنه لكلِّ شخص حقُّ املشاركة الحرَّة يف حياة املجتمع الثقافية، ويف االستمتاع بالفنون، واإلسهام يف التقدُّ

  . لكلِّ شخص حقٌّ يف ح¿ية املصالح املعنوية واملادية املرتتِّبة عىل أيِّ إنتاج علمي أو أدî أو فنِّي من صنعه ( 2 )

  ٢٨املادة 
ًقا تا الكلِّ فرد حقُّ التمتُّع بنظام اجت¿عي ودويل ðكن أن تتحقَّق يف ظلِّه الحقوق والحريات املنصوص عليها يف هذا اإلعالن تحقُّ   .م¥

  ٢٩املادة 

 .عىل كلِّ فرد واجباٌت إزاء الج¿عة، التي فيها وحدها ðكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل ( 1 )

ياته، إالَّ للقيود التي يقرِّرها القانوُن مستهدفًا منها، حرصًا، ض¿َن االعرتاف الواجب ال ( 2 ) يات اآلخرين واحرتامها،  يُخضع أيُّ فرد، يف م¿رسة حقوقه وحرِّ بحقوق وحرِّ

 .والوفاَء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع يف مجتمع دðقراطي

  . أيِّ حال أن Ðُارَس هذه الحقوُق عىل نحو يناقض مقاصَد األمم املتحدة ومبادئهاال يجوز يف ( 3 )

  ٣٠املادة 
بأيِّ نشاط أو بأيِّ  ليس يف هذا اإلعالن أيُّ نصٍّ يجوز تأويله عىل نحو يفيد انطواءه عىل تخويل أيَّة دولة أو ج¿عة، أو أيِّ فرد، أيَّ حقٍّ يف القيام

يات املنصوص عليها فيه فعل يهدف إىل هدم أيٍّ   .من الحقوق والحرِّ

 

ملحق

٥
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  ٢١املادة 

ية ( 1 ) ا بواسطة ممثِّل� يُختارون يف حرِّ ا مبارشًة وإمَّ  .لكلِّ شخص حقُّ املشاركة يف إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّ
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ملحق

٦

 المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأةاللجنة 
 من االتفاقیة 18النظر في التقاریر المقدمة من الدول األطراف في إطار المادة 

 

 2016التقریر الدوري السادس المقرر تقدیمھ من الدول األطراف في عام 
 

 األردن
 

 

 مقدمة  
یأتي إعداد التقریر الدوري الرسمي السادس للمملكة األردنیة الھاشمیة، والذي یقدم للجنة اتفاقیة القضاء 

، استجابة لاللتزامات الدولیةعلى جمیع أشكال التمییز ضد المرأة في األمم المتحدة حول تنفیذ االتفاقیة، 
نیة األردنیة لشؤون المرأة عملیة إعداده من االتفاقیة، وقد تولت اللجنة الوط 18وعمالً بأحكام المادة 

مؤسسات المجتمع المدني والھیئات والمنظمات وبأسلوب تشاركي مع الجھات الرسمیة وغیر الرسمیة 
وقد ُعقدت العدید من ورش العمل، تم فیھا عرض  الدولیة العاملة في المملكة ومختلف الجھات المعنیة،

ھائیة، كما تم إرسال مسودة التقریر إلى مختلف الجھات والوزارات مسودة التقریر قبل اعتماده بالصیغة الن
 بما فیھا مجلس األمة ودائرة قاضي القضاة.  المعنیة لبحثھ ومناقشتھ

االمتثال لاللتزامات الدولیة بمراعاة حقوق اإلنسان منذ  وقد استعرض التقریر التقدم المحرز على صعید
المتعلقة بحقوق النساء على صعید المشاركة في التنمیة  2009عام  تقدیم التقریر الدوري الخامس في نھایة

االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والسیاسیة وفي الحیاة العامة، كما تم استعراض التشریعات والسیاسات 
واالستراتیجیات والخطط الوطنیة ذات الصلة، وجھود الھیئات العاملة في سبیل تحقیق التنمیة الشاملة 

 دامة ومدى مراعاتھا للنوع االجتماعي مدعما بالمؤشرات حیثما أمكن، مستجیباً إلى:المست

المبادئ التوجیھیة والتوصیات العامة الملحقة باالتفاقیة الصادرة عن لجنة القضاء على كافة أشكال - 1
 التمییز ضد المرأة في األمم المتحدة.

جمیع أشكال التمییز ضد المرأة في الجلسة الخامسة  المالحظات الختامیة المقدمة من لجنة القضاء على- 2
 .2012شباط/فبرایر  23والخمسون عند مناقشتھا للتقریر الوطني الدوري الخامس لألردن بتاریخ 

المبادئ التوجیھیة المنسقة لتقدیم التقاریر إلى ھیئات رصد المعاھدات الدولیة لحقوق اإلنسان تاریخ - 3
 .2008أیار/مایو  29

 .ص مقررات وبرنامج عمل بكین لترجمة نصوص وأحكام االتفاقیةنصو- 4

 .األھداف اإلنمائیة لأللفیة خاصة الھدف الثالث الخاص بالمساواة بین الجنسین- 5
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االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والسیاسیة وفي الحیاة العامة، كما تم استعراض التشریعات والسیاسات 
واالستراتیجیات والخطط الوطنیة ذات الصلة، وجھود الھیئات العاملة في سبیل تحقیق التنمیة الشاملة 

 دامة ومدى مراعاتھا للنوع االجتماعي مدعما بالمؤشرات حیثما أمكن، مستجیباً إلى:المست

المبادئ التوجیھیة والتوصیات العامة الملحقة باالتفاقیة الصادرة عن لجنة القضاء على كافة أشكال - 1
 التمییز ضد المرأة في األمم المتحدة.

جمیع أشكال التمییز ضد المرأة في الجلسة الخامسة  المالحظات الختامیة المقدمة من لجنة القضاء على- 2
 .2012شباط/فبرایر  23والخمسون عند مناقشتھا للتقریر الوطني الدوري الخامس لألردن بتاریخ 

المبادئ التوجیھیة المنسقة لتقدیم التقاریر إلى ھیئات رصد المعاھدات الدولیة لحقوق اإلنسان تاریخ - 3
 .2008أیار/مایو  29

 .ص مقررات وبرنامج عمل بكین لترجمة نصوص وأحكام االتفاقیةنصو- 4

 .األھداف اإلنمائیة لأللفیة خاصة الھدف الثالث الخاص بالمساواة بین الجنسین- 5
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ففي ضوء التزامھ السیاسي والتنموي وأولویاتھ الوطنیة، عمل األردن ضمن السیاسات واالستراتیجیات 
اإلصالحات التي تُرجمـــت علــــى أرض الواقــع إلى مجموعـــة والخطط الوطنیة، على تنفیذ برنامج 

مــــن المبادرات، بھدف تسریع عجلة التغییر واإلصالح وتعزیز حقــوق اإلنســـان، وسجل تقدماً ملحوظاً 
 في عدد من المحاور التي تناولتھا االتفاقیة سواء في التشریعات أو اإلجراءات التي اتخذت لتحقیق المساواة

بین الجنسین واالرتقاء بوضع النساء في كافة المناطق في المملكة؛ في المدینة والریف والبادیة وفي 
 التي صادقت علیھا المملكة. وفقاً ألحكام الدستور واالتفاقیات الدولیة مخیمات الالجئین،

من منطلق اإلیمان بمبدأ  إن توفر اإلرادة السیاسیة لدى الدولة لتحقیق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص یأتي
المواطنة الكاملة الفاعلة في إطار الحقوق والواجبات، وھنالك إدراك بأن تحقیق ذلك على أتم وجھ یتطلب 
بذل مزید من الجھود للتغلب على التحدیات الخارجیة والداخلیة، ومن ھنا فإن عملیة إعداد ھذا التقریر 

ة الجادة لمدى كفایة وفاعلیة الجھود المبذولة من قبل جمیع للتقییم الذاتي، وكمدخل للمراجع جاءت كفرصة
األطراف ذات العالقة لمواجھات التحدیات، إلحراز مزیدا من التقدم في ھذا المجال، كما أنھ یساھم في 

بموجب المعاھدات المصادق  إیجاد نقاش وحوار وطني من خالل استعراض دوري لتنفیذ التزامات المملكة
 یز حمایة حقوق اإلنسان للجمیع.علیھا، بھدف تعز

 
 الجزء األول 
 الوثیقة األساسیة المشتركة 

حقق األردن تقدماً في مجال تعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة وإفساح المجال أمام النساء  - 1
مكونات المجتمع؛ والشباب ألخذ دورھم في تحقیق التنمیة المستدامة، إیمانا منھ بأھمیة استثمار طاقات جمیع 

رجاال ونساء، شبابا وشیوخا، للعمل بجد لتحقیق النمو واالزدھار والتصدي للتحدیات التي تعترض مسیرة 
التنمیة واإلصالح، باإلضافة إلى تعزیز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص كشریك للحكومة 

نجح األردًن في قراءة التقلبات واستشراف في تحقیق التنمیة المستدامة وتعزیز األمن االجتماعي. فقد 
المستقبل وأخذ مواقف جعلت البلد في منأى عن المخاطر، حیث شكــــل الربیع العربي فرصـــــة مناسبـــة 
لمواصلة النھج المتمثل بالسیر قـدماً باإلصالحات التدریجیة القائمة على شمول الجمیع والتعددیة واحترام 

ــت علــــى ارض الواقــع إلى سیاسات استجابت للمطلب الشعبي في التغییر اآلخرین؛ والتي تُرجمـ
واإلصالح على كافة الصعد؛ سواء المتمثلة بالبنیة السیاسیة أو التشریعیة، كما نجح األردن في ردم الفجوة 

وفقا  0.9915الجندریة في قطاعي الصحة والتعلیم؛ حیث بلغ مؤشر الفجوة في التحصیل العلمي والتعلیم 
إال  0.9706وبلغ مؤشر الصحة وفرص الحیاة  2013لتقریر المنتدى االقتصادي العالمي السنوي لعام 

 أن ھناك حاجة لبذل مزید من الجھود في إطار التمكین االقتصادي والمشاركة السیاسیة للمرأة.

حیث قامت الحكومة كما یواصل األردن تعاونھ وحواره البناء مع لجان وھیئات المعاھدات الدولیة؛  - 2
، 2012األردنیة بتقدیم التقریر الوطني الدوري الثالث إلى لجنة مناھضة التمییز العنصري في آذار/مارس 

والتقریر الدوري الرابع إلى لجنة حقوق اإلنسان للعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في تشرین 
اریر الثاني والثالث والرابع إلى لجنة مناھضة التعذیب ، والتقریر الدوري الثاني الجامع للتق2010أول 

، والتقریرین األولین الخاصین بالبروتوكولین االختیاریین التفاقیة حقوق الطفل في عام 2010في نیسان 

. كما وقمنا بتقدیم التقریر 2011، وكذلك التقریرین الرابع والخامس التفاقیة حقوق الطفل في عام 2011
، باإلضافة إلى 2012تشرین األول/أكتوبر  3اتفاقیة االشخاص ذوي االعاقة بتاریخ االولي الخاص ب

 . 2014التقریر الخامس إلى لجنة مناھضة التعذیب في شھر حزیران 

 24ناقش االردن تقریره الوطني الثاني آللیة االستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق اإلنسان في 
توصیة منھا بموافقة  126توصیة حظیت  173دمت الدول المشاركة حیث ق 2013تشرین األول/أكتوبر 

عن توجھ الحكومة  توصیة بالدعم، وقد أعلنت المملكة 34توصیة، كما لم تحظ  13األردن، ووعد بدراسة 
. كما قدم األردن 2006للتصدیق على االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري لعام 

 ي الثالث لسكرتاریة االتفاقیة الدولیة لتغیر المناخ الذي خصصھ لقضیة النوع االجتماعي.تقریره الوطن

في ضوء التزامھ السیاسي والتنموي وأولویاتھ الوطنیة، عمل األردن ضمن السیاسات واالستراتیجیات  - 3
مجموعـــة مــــن  والخطط الوطنیة، بتنفیذ برنامج اإلصالحات التي تُرجمـــت علــــى أرض الواقــع إلى

 اإلنجازات بھدف تعزیز حقــوق اإلنســـان منھا:

مادة من الدستور؛ عززت الحریات  42والتي اشتملت على تعدیل  2011التعدیالت الدستوریة لعام  -أ-3
السیاسیة والمدنیة، وتم التأكید على أن األسرة ھي أساس المجتمع، وأن القانون یحفظ كیانھا الشرعي ویقوي 

صرھا وقیمھا، وأن القانون یحمي األمومة والطفولة والشیخوخة، ویرعى النشء وذوي اإلعاقات أوا
ویحمیھم من اإلساءة واالستغالل. وكما اشتملت التعدیالت على إنشاء المحكمة الدستوریة لیناط بھا النظر 

نصوص الدستور، في القضایا المتعلقة بالطعن في دستوریة القوانین واألنظمة النافذة، وحق تفسیر 
واستحدث درجتین من درجات التقاضي في القضاء اإلداري، وعلى إنشاء الھیئة المستقلة لالنتخاب لتشرف 

 على العملیة االنتخابیة النیابیة وأي انتخابات أخرى وإدارتھا في كل مراحلھا.

باتجاه تعزیز وتحقیق  صدرت مجموعة مـــــن القوانیـــــن واألنظمة، وجرى تعدیل على العدید منھا -ب-3
المزید من الحمایة لحقــــوق اإلنسان وحقوق المرأة منـــــذ تقدیم التقریر الدوري الخامس حیث تم التعرض 

) لسنة 22لھا في التقریر كل في مجال الحق الذي تحمیھ، ومن أبرزھـا: قانون الجمعیات المعدل رقم (
، قانون مراكز اإلصالح 2009) لسنة ١٩( رقم، قانون أصول المحاكمات الجزائیة المعدل 2009

، قانون األحوال 2010) لسنة 26، قانون العمل المعدل رقم (2009) لسنة 12والتأھیل المعدل رقم (
، قانون 2011) لسنة 8، قانون العقوبات المعدل رقم (2010) لسنة 36الشخصیة المؤقت رقم (

، قانون نقابة 2011) لسنة 13انون البلدیات رقم (، ق2011) لسنة 5االجتماعات العامة المعدل رقم (
، 2012) لسنة 25، قانون االنتخاب لمجلس النواب المعدل رقم (2011) لسنة 14المعلمین األردنیین رقم (

، 2012) لسنة 15، قانون المحكمة الدستوریة رقم (2012) لسنة 11قانون الھیئة المستقلة لالنتخاب رقم (
، قانون الضمان 2013، قانون التنفیذ الشرعي لسنة 2012) لسنة 16ة رقم (قانون األحزاب السیاسی

. ونظام الخدمة المدنیة 2014) لسنة 27، وقانون القضاء اإلداري رقم (2014) لعام 1االجتماعي رقم (
، نظام ترخیص 2011) لسنة 4، نظام المركز الوطني للعنایة بصحة المرأة رقم (2013) لسنة 82رقم (

، نظام مكاتب اإلصالح والتوفیق األسري 2012) لسنة 81ة المسنین واألندیة الخاصة بھم رقم (دور رعای
. ویجرى العمل على 2013) لسنة 14، نظام إعفاءات األشخاص المعوقین رقم (2013) لعام 17رقم (

ا، أصول إعداد مشاریع لقوانین: األحداث، حقوق الطفل، تشكیل المحاكم الشرعیة والنیابة العامة لدیھ
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ففي ضوء التزامھ السیاسي والتنموي وأولویاتھ الوطنیة، عمل األردن ضمن السیاسات واالستراتیجیات 
اإلصالحات التي تُرجمـــت علــــى أرض الواقــع إلى مجموعـــة والخطط الوطنیة، على تنفیذ برنامج 

مــــن المبادرات، بھدف تسریع عجلة التغییر واإلصالح وتعزیز حقــوق اإلنســـان، وسجل تقدماً ملحوظاً 
 في عدد من المحاور التي تناولتھا االتفاقیة سواء في التشریعات أو اإلجراءات التي اتخذت لتحقیق المساواة

بین الجنسین واالرتقاء بوضع النساء في كافة المناطق في المملكة؛ في المدینة والریف والبادیة وفي 
 التي صادقت علیھا المملكة. وفقاً ألحكام الدستور واالتفاقیات الدولیة مخیمات الالجئین،

من منطلق اإلیمان بمبدأ  إن توفر اإلرادة السیاسیة لدى الدولة لتحقیق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص یأتي
المواطنة الكاملة الفاعلة في إطار الحقوق والواجبات، وھنالك إدراك بأن تحقیق ذلك على أتم وجھ یتطلب 
بذل مزید من الجھود للتغلب على التحدیات الخارجیة والداخلیة، ومن ھنا فإن عملیة إعداد ھذا التقریر 

ة الجادة لمدى كفایة وفاعلیة الجھود المبذولة من قبل جمیع للتقییم الذاتي، وكمدخل للمراجع جاءت كفرصة
األطراف ذات العالقة لمواجھات التحدیات، إلحراز مزیدا من التقدم في ھذا المجال، كما أنھ یساھم في 

بموجب المعاھدات المصادق  إیجاد نقاش وحوار وطني من خالل استعراض دوري لتنفیذ التزامات المملكة
 یز حمایة حقوق اإلنسان للجمیع.علیھا، بھدف تعز

 
 الجزء األول 
 الوثیقة األساسیة المشتركة 

حقق األردن تقدماً في مجال تعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة وإفساح المجال أمام النساء  - 1
مكونات المجتمع؛ والشباب ألخذ دورھم في تحقیق التنمیة المستدامة، إیمانا منھ بأھمیة استثمار طاقات جمیع 

رجاال ونساء، شبابا وشیوخا، للعمل بجد لتحقیق النمو واالزدھار والتصدي للتحدیات التي تعترض مسیرة 
التنمیة واإلصالح، باإلضافة إلى تعزیز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص كشریك للحكومة 

نجح األردًن في قراءة التقلبات واستشراف في تحقیق التنمیة المستدامة وتعزیز األمن االجتماعي. فقد 
المستقبل وأخذ مواقف جعلت البلد في منأى عن المخاطر، حیث شكــــل الربیع العربي فرصـــــة مناسبـــة 
لمواصلة النھج المتمثل بالسیر قـدماً باإلصالحات التدریجیة القائمة على شمول الجمیع والتعددیة واحترام 

ــت علــــى ارض الواقــع إلى سیاسات استجابت للمطلب الشعبي في التغییر اآلخرین؛ والتي تُرجمـ
واإلصالح على كافة الصعد؛ سواء المتمثلة بالبنیة السیاسیة أو التشریعیة، كما نجح األردن في ردم الفجوة 

وفقا  0.9915الجندریة في قطاعي الصحة والتعلیم؛ حیث بلغ مؤشر الفجوة في التحصیل العلمي والتعلیم 
إال  0.9706وبلغ مؤشر الصحة وفرص الحیاة  2013لتقریر المنتدى االقتصادي العالمي السنوي لعام 

 أن ھناك حاجة لبذل مزید من الجھود في إطار التمكین االقتصادي والمشاركة السیاسیة للمرأة.

حیث قامت الحكومة كما یواصل األردن تعاونھ وحواره البناء مع لجان وھیئات المعاھدات الدولیة؛  - 2
، 2012األردنیة بتقدیم التقریر الوطني الدوري الثالث إلى لجنة مناھضة التمییز العنصري في آذار/مارس 

والتقریر الدوري الرابع إلى لجنة حقوق اإلنسان للعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في تشرین 
اریر الثاني والثالث والرابع إلى لجنة مناھضة التعذیب ، والتقریر الدوري الثاني الجامع للتق2010أول 

، والتقریرین األولین الخاصین بالبروتوكولین االختیاریین التفاقیة حقوق الطفل في عام 2010في نیسان 

. كما وقمنا بتقدیم التقریر 2011، وكذلك التقریرین الرابع والخامس التفاقیة حقوق الطفل في عام 2011
، باإلضافة إلى 2012تشرین األول/أكتوبر  3اتفاقیة االشخاص ذوي االعاقة بتاریخ االولي الخاص ب

 . 2014التقریر الخامس إلى لجنة مناھضة التعذیب في شھر حزیران 

 24ناقش االردن تقریره الوطني الثاني آللیة االستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق اإلنسان في 
توصیة منھا بموافقة  126توصیة حظیت  173دمت الدول المشاركة حیث ق 2013تشرین األول/أكتوبر 

عن توجھ الحكومة  توصیة بالدعم، وقد أعلنت المملكة 34توصیة، كما لم تحظ  13األردن، ووعد بدراسة 
. كما قدم األردن 2006للتصدیق على االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري لعام 

 ي الثالث لسكرتاریة االتفاقیة الدولیة لتغیر المناخ الذي خصصھ لقضیة النوع االجتماعي.تقریره الوطن

في ضوء التزامھ السیاسي والتنموي وأولویاتھ الوطنیة، عمل األردن ضمن السیاسات واالستراتیجیات  - 3
مجموعـــة مــــن  والخطط الوطنیة، بتنفیذ برنامج اإلصالحات التي تُرجمـــت علــــى أرض الواقــع إلى

 اإلنجازات بھدف تعزیز حقــوق اإلنســـان منھا:

مادة من الدستور؛ عززت الحریات  42والتي اشتملت على تعدیل  2011التعدیالت الدستوریة لعام  -أ-3
السیاسیة والمدنیة، وتم التأكید على أن األسرة ھي أساس المجتمع، وأن القانون یحفظ كیانھا الشرعي ویقوي 

صرھا وقیمھا، وأن القانون یحمي األمومة والطفولة والشیخوخة، ویرعى النشء وذوي اإلعاقات أوا
ویحمیھم من اإلساءة واالستغالل. وكما اشتملت التعدیالت على إنشاء المحكمة الدستوریة لیناط بھا النظر 

نصوص الدستور، في القضایا المتعلقة بالطعن في دستوریة القوانین واألنظمة النافذة، وحق تفسیر 
واستحدث درجتین من درجات التقاضي في القضاء اإلداري، وعلى إنشاء الھیئة المستقلة لالنتخاب لتشرف 

 على العملیة االنتخابیة النیابیة وأي انتخابات أخرى وإدارتھا في كل مراحلھا.

باتجاه تعزیز وتحقیق  صدرت مجموعة مـــــن القوانیـــــن واألنظمة، وجرى تعدیل على العدید منھا -ب-3
المزید من الحمایة لحقــــوق اإلنسان وحقوق المرأة منـــــذ تقدیم التقریر الدوري الخامس حیث تم التعرض 

) لسنة 22لھا في التقریر كل في مجال الحق الذي تحمیھ، ومن أبرزھـا: قانون الجمعیات المعدل رقم (
، قانون مراكز اإلصالح 2009) لسنة ١٩( رقم، قانون أصول المحاكمات الجزائیة المعدل 2009

، قانون األحوال 2010) لسنة 26، قانون العمل المعدل رقم (2009) لسنة 12والتأھیل المعدل رقم (
، قانون 2011) لسنة 8، قانون العقوبات المعدل رقم (2010) لسنة 36الشخصیة المؤقت رقم (

، قانون نقابة 2011) لسنة 13انون البلدیات رقم (، ق2011) لسنة 5االجتماعات العامة المعدل رقم (
، 2012) لسنة 25، قانون االنتخاب لمجلس النواب المعدل رقم (2011) لسنة 14المعلمین األردنیین رقم (

، 2012) لسنة 15، قانون المحكمة الدستوریة رقم (2012) لسنة 11قانون الھیئة المستقلة لالنتخاب رقم (
، قانون الضمان 2013، قانون التنفیذ الشرعي لسنة 2012) لسنة 16ة رقم (قانون األحزاب السیاسی

. ونظام الخدمة المدنیة 2014) لسنة 27، وقانون القضاء اإلداري رقم (2014) لعام 1االجتماعي رقم (
، نظام ترخیص 2011) لسنة 4، نظام المركز الوطني للعنایة بصحة المرأة رقم (2013) لسنة 82رقم (

، نظام مكاتب اإلصالح والتوفیق األسري 2012) لسنة 81ة المسنین واألندیة الخاصة بھم رقم (دور رعای
. ویجرى العمل على 2013) لسنة 14، نظام إعفاءات األشخاص المعوقین رقم (2013) لعام 17رقم (

ا، أصول إعداد مشاریع لقوانین: األحداث، حقوق الطفل، تشكیل المحاكم الشرعیة والنیابة العامة لدیھ
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المحاكمات الشرعیة، الحمایة من العنف المنزلي، العمل، البلدیات، والالمركزیة، االنتخابات النیابیة، حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة، وقانون لحمایة كبار السن، وتعمل مجموعة من منظمات المجتمع المدني على 

جلس األمة مجموعة من القوانین إعداد مسودة لقانون إطاري للمساواة وحظر التمییز. ویعرض على م
المعدلة منھا قانون معدل لقانون التقاعد المدني، وقانون معدل لقانون العمل، وقانون األحزاب السیاسیة 

 القوانین. وغیرھا من

لتعزیز التعاون ودعم تبادل المعارف والخبرات في رصد مراعاة حقوق اإلنسان وتنفیذ إعالن  -ج-3
ج الدورة االستثنائیة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة لألمم المتحدة؛ یعمل المنسق ومنھاج عمل بیجین ونتائ

الحكومي لحقوق اإلنسان في رئاسة الوزراء على تنسیق الجھود وزیادة التعاون واالتصال الحكومي مع 
میع المركز الوطني لحقوق اإلنسان ومؤسسات المجتمع المعنیة بحقوق اإلنسان، وعلى رصد ومتابعة ج

التقاریر والمالحظات الصادرة عن ھذه المؤسسات. ھذا وتم تشكیل لجنة لصیاغة خطة وطنیة شاملة لحقوق 
اإلنسان برئاسة وزیر العدل وعضویة رئیس دیوان التشریع والرأي والمفوض العام لحقوق اإلنسان ونقیب 

یة األردنیة لشؤون المرأة والتي الصحفیین والمنسق الحكومي لحقوق اإلنسان واألمینة العامة للجنة الوطن
ستعتمد نھجا یضمن مشاركة فعالة لمنظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات غیر الحكومیة والمنظمات 
النسائیة، ودورا رئیسیا للمؤسسات الحكومیة، مما یشكل فرصة لتوسیع مفھوم المساواة، ولتعزیز حقوق 

 دامة. النساء وفرصھن في المشاركة في التنمیة المست

یسعى األردن إلى دمج النوع االجتماعي وتكافؤ الفرص في خططھ الوطنیة، حیث تم إشراك اللجنة  -د-3
الوطنیة لشؤون المرأة في اللجان التوجیھیة لكل من الخطة االقتصادیة العشریة التي تقوم الحكومة بوضعھا 

الخطة االقتصادیة العشریة والخطة في الوقت الحالي، باإلضافة إلى إشراكھا في جمیع فرق العمل ضمن 
الوطنیة لمواجھة تحدیات اللجوء من دول الجوار. كما تم تحدید ما یخص قضایا النوع االجتماعي في 

 الموازنة العامة للدولة.

یقوم المركز الوطني لحقوق اإلنسان بدورة في حمایة حقوق اإلنسان فھو یتمتع بموجب القانون رقم  -ھـ-3
بشخصیة اعتباریة ذات استقالل مالي وإداري واستقالل تام في ممارسة الفعالیات  2006) لسنة 51(

الفكریة والسیاسیة واإلنسانیة المتعلقة بحمایة حقوق اإلنسان ونشر ثقافتھا ومراقبة أوضاعھا وتقدیم المشورة 
جة الشكاوى المتعلقة والمساعدة القانونیة لمحتاجیھا، واتخاذ اإلجراءات اإلداریة والقانونیة الالزمة لمعال

باالنتھاكات والتجاوزات على حقوق اإلنسان للحد منھا ووقفھا وإزالة آثارھا، وإعداد الدراسات واألبحاث 
وتوفیر المعلومات وعقد الندوات والدورات التدریبیة وإدارة الحمالت وإعالن المواقف وإصدار البیانات 

 والمطبوعات وإعداد التقاریر الالزمة. 

مل وحدة حقوق المرأة في المركز على رصد ومتابعة واقع حقوق النساء وتلقي طلبات المساعدة تع -و-3
التي احتلت المرتبة األولى من بین  -والشكاوى من النساء والھیئات النسائیة من خالل؛ المقابلة الشخصیة 

دراسة الشكاوى والفاكس والبرید اإللكتروني والصحف والخط الساخن، ویعمل على  -وسائل االتصال 
وتحدید سبل التعامل معھا وإحالتھا للجھات المختصة أو المعالجة المباشرة مع وحدة متابعة وإنھاء حاالت 

فیھا العمل مع المؤسسات الحكومیة والھیئات الوطنیة ومنظمات المجتمع  التجاوز بمختلف الوسائل؛ بما
 ت نسبة شكاوى النساء منھاعدة شكاوى كان 2011و  2010المدني، استقبل المركز عامي 

% على التوالي. ولتخفیف معاناة النساء تم تدریب 30% و 80%، ونسبة طلبات المساعدة 36% و 29
 شبكة محامین من ضباط االرتباط في كافة المحافظات على رصد الشكاوى.

ذوي اإلعاقة  كما یقوم المركز الوطني لحقوق اإلنسان بدوره بزیارات لدار الوفاق األسري ومراكز -ز-3
وكبار السن والفتیات الجانحات ومراكز اإلیواء والتوقیف ومراكز إصالح وتأھیل النساء، ویقدم التقاریر 
والتوصیات لوزارتي التنمیة االجتماعیة والداخلیة التي تبادر بمعالجتھا. أصدر المركز تقریراً تناول 

، والتقریر الدوري “ییر الدولیة وأسباب جنوحھنأوضاع الفتیات في نزاع مع القانون وموائمتھا مع المعا”
عمالة األطفال ”و “ أوضاع المسنین في المملكة في الجوانب القانونیة والصحیة واالجتماعیة”األول حول 

، “حمایة النساء من العنف مسؤولیة من؟”وأصدر العدید من التوصیات حول  “من منظور حقوق اإلنسان
، “التحرش الجنسي جریمة ضد األخالق واآلداب العامة”، و “قیات الدولیةالعنف ضد المرأة في االتفا” و

ونفذ برامج التوعیة في مختلف الحقوق “. حقوق الطفل والعنف ضد المرأة في المواقع اإللكترونیة”و 
المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة لجمیع فئات المجتمع وفي جمیع المناطق؛ خاصة 

یة باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة في المدارس والجامعات والنقابات والوزارات التوع
 والدوائر الحكومیة ومؤسسات المجتمع المدني.

وقد استضاف المركز المؤتمر الدولي الحادي عشر للجنة التنسیق الدولیة للمؤسسات الوطنیة لحقوق  -ح-3
لنساء والفتیات: تعزیز المساواة على أساس النوع االجتماعي: دور حقوق اإلنسان ل”اإلنسان حول 

، وقد 2012تشرین الثاني/نوفمبر  7إلى  5والذي عقد في عمان من “ المؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان
تبنى المؤتمر بیان عمان وبرنامج عمل یتضمن خطط العمل اإلقلیمیة التي أقرتھا مجموعات العمل اإلقلیمیة 

ً لعملھا في مجال حمایة وتعزیز حقوق النساء للمؤسسا ت الوطنیة لحقوق اإلنسان؛ لتكون دلیالً إجرائیا
والفتیات والمساواة بین الجنسین. تحمل خطة العمل مھاماً محددة للمؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان تتمثل 

ة، ومراقبة السیاسات في: مراجعة التشریعات الوطنیة التي تمیز ضد المرأة في الحقوق أو في المعامل
تحلیالً وتقییماً، ورصد وتوثیق انتھاكات حقوق النساء والعمل على إزالتھا، وإلزام الحكومات بتطبیق 
التزاماتھا المتعلقة بحقوق المرأة على المستوى الوطني والعالمي، وتفعیل دور المؤسسات الوطنیة من 

في ذلك الشراكة مع مؤسسات  ین والوطنیین، بماخالل تعزیز التنسیق بینھا وبین كافة الشركاء الدولی
تشرین  5و  4المجتمع المدني؛ والتي بادرت لعقد اجتماعھا التحضیري للمؤتمر في عمان على مدار یومي 

على موقعھ “ بیان عمان”ثاني قبیل موعد المؤتمر الرئیسي، وبعد االنتھاء من المؤتمر قام المركز بنشر 
یة واإلنكلیزیة ومن خالل مختلف وسائل اإلعالم. وأعد برشور تعریفي للبیان تم االلكتروني باللغتین العرب

زیارة للمناطق النائیة؛ حیث تم رصد وتوثیق انتھاكات  49توزیعھ على المجتمع المحلي من خالل تنفیذ 
 القة.حقوق النساء، ورفع بذلك تقریرا لمجلس الوزراء والذي قام بتعمیمھ على الوزارات والجھات ذات الع

نفذ المركز الوطني لحقوق اإلنسان مشروع تعزیز اإلصالح االنتخابي لالنتخابات البرلمانیة والبلدیة  -ط-3
، وقام بتنفیذ عدة زیارات 2014 و 2013خالل عامي “ بالمشاركة العامة یتحقق اإلصالح”ضمن حملة 

اعھم االقتصادیة واالجتماعیة للمخیمات لالطالع على أوضاع الالجئین السوریین، وأعد تقاریر عن أوض
العالقة لتحسین ظروفھم المعیشیة. ونفذ مشروع حول تدریب  والثقافیة، وقدم توصیات للجھات ذات

، 2014و  2013المحامین على استخدام االتفاقیات الدولیة في جمیع محافظات المملكة وذلك خالل عامي 
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المحاكمات الشرعیة، الحمایة من العنف المنزلي، العمل، البلدیات، والالمركزیة، االنتخابات النیابیة، حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة، وقانون لحمایة كبار السن، وتعمل مجموعة من منظمات المجتمع المدني على 

جلس األمة مجموعة من القوانین إعداد مسودة لقانون إطاري للمساواة وحظر التمییز. ویعرض على م
المعدلة منھا قانون معدل لقانون التقاعد المدني، وقانون معدل لقانون العمل، وقانون األحزاب السیاسیة 

 القوانین. وغیرھا من

لتعزیز التعاون ودعم تبادل المعارف والخبرات في رصد مراعاة حقوق اإلنسان وتنفیذ إعالن  -ج-3
ج الدورة االستثنائیة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة لألمم المتحدة؛ یعمل المنسق ومنھاج عمل بیجین ونتائ

الحكومي لحقوق اإلنسان في رئاسة الوزراء على تنسیق الجھود وزیادة التعاون واالتصال الحكومي مع 
میع المركز الوطني لحقوق اإلنسان ومؤسسات المجتمع المعنیة بحقوق اإلنسان، وعلى رصد ومتابعة ج

التقاریر والمالحظات الصادرة عن ھذه المؤسسات. ھذا وتم تشكیل لجنة لصیاغة خطة وطنیة شاملة لحقوق 
اإلنسان برئاسة وزیر العدل وعضویة رئیس دیوان التشریع والرأي والمفوض العام لحقوق اإلنسان ونقیب 

یة األردنیة لشؤون المرأة والتي الصحفیین والمنسق الحكومي لحقوق اإلنسان واألمینة العامة للجنة الوطن
ستعتمد نھجا یضمن مشاركة فعالة لمنظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات غیر الحكومیة والمنظمات 
النسائیة، ودورا رئیسیا للمؤسسات الحكومیة، مما یشكل فرصة لتوسیع مفھوم المساواة، ولتعزیز حقوق 

 دامة. النساء وفرصھن في المشاركة في التنمیة المست

یسعى األردن إلى دمج النوع االجتماعي وتكافؤ الفرص في خططھ الوطنیة، حیث تم إشراك اللجنة  -د-3
الوطنیة لشؤون المرأة في اللجان التوجیھیة لكل من الخطة االقتصادیة العشریة التي تقوم الحكومة بوضعھا 

الخطة االقتصادیة العشریة والخطة في الوقت الحالي، باإلضافة إلى إشراكھا في جمیع فرق العمل ضمن 
الوطنیة لمواجھة تحدیات اللجوء من دول الجوار. كما تم تحدید ما یخص قضایا النوع االجتماعي في 

 الموازنة العامة للدولة.

یقوم المركز الوطني لحقوق اإلنسان بدورة في حمایة حقوق اإلنسان فھو یتمتع بموجب القانون رقم  -ھـ-3
بشخصیة اعتباریة ذات استقالل مالي وإداري واستقالل تام في ممارسة الفعالیات  2006) لسنة 51(

الفكریة والسیاسیة واإلنسانیة المتعلقة بحمایة حقوق اإلنسان ونشر ثقافتھا ومراقبة أوضاعھا وتقدیم المشورة 
جة الشكاوى المتعلقة والمساعدة القانونیة لمحتاجیھا، واتخاذ اإلجراءات اإلداریة والقانونیة الالزمة لمعال

باالنتھاكات والتجاوزات على حقوق اإلنسان للحد منھا ووقفھا وإزالة آثارھا، وإعداد الدراسات واألبحاث 
وتوفیر المعلومات وعقد الندوات والدورات التدریبیة وإدارة الحمالت وإعالن المواقف وإصدار البیانات 

 والمطبوعات وإعداد التقاریر الالزمة. 

مل وحدة حقوق المرأة في المركز على رصد ومتابعة واقع حقوق النساء وتلقي طلبات المساعدة تع -و-3
التي احتلت المرتبة األولى من بین  -والشكاوى من النساء والھیئات النسائیة من خالل؛ المقابلة الشخصیة 

دراسة الشكاوى والفاكس والبرید اإللكتروني والصحف والخط الساخن، ویعمل على  -وسائل االتصال 
وتحدید سبل التعامل معھا وإحالتھا للجھات المختصة أو المعالجة المباشرة مع وحدة متابعة وإنھاء حاالت 

فیھا العمل مع المؤسسات الحكومیة والھیئات الوطنیة ومنظمات المجتمع  التجاوز بمختلف الوسائل؛ بما
 ت نسبة شكاوى النساء منھاعدة شكاوى كان 2011و  2010المدني، استقبل المركز عامي 

% على التوالي. ولتخفیف معاناة النساء تم تدریب 30% و 80%، ونسبة طلبات المساعدة 36% و 29
 شبكة محامین من ضباط االرتباط في كافة المحافظات على رصد الشكاوى.

ذوي اإلعاقة  كما یقوم المركز الوطني لحقوق اإلنسان بدوره بزیارات لدار الوفاق األسري ومراكز -ز-3
وكبار السن والفتیات الجانحات ومراكز اإلیواء والتوقیف ومراكز إصالح وتأھیل النساء، ویقدم التقاریر 
والتوصیات لوزارتي التنمیة االجتماعیة والداخلیة التي تبادر بمعالجتھا. أصدر المركز تقریراً تناول 

، والتقریر الدوري “ییر الدولیة وأسباب جنوحھنأوضاع الفتیات في نزاع مع القانون وموائمتھا مع المعا”
عمالة األطفال ”و “ أوضاع المسنین في المملكة في الجوانب القانونیة والصحیة واالجتماعیة”األول حول 

، “حمایة النساء من العنف مسؤولیة من؟”وأصدر العدید من التوصیات حول  “من منظور حقوق اإلنسان
، “التحرش الجنسي جریمة ضد األخالق واآلداب العامة”، و “قیات الدولیةالعنف ضد المرأة في االتفا” و

ونفذ برامج التوعیة في مختلف الحقوق “. حقوق الطفل والعنف ضد المرأة في المواقع اإللكترونیة”و 
المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة لجمیع فئات المجتمع وفي جمیع المناطق؛ خاصة 

یة باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة في المدارس والجامعات والنقابات والوزارات التوع
 والدوائر الحكومیة ومؤسسات المجتمع المدني.

وقد استضاف المركز المؤتمر الدولي الحادي عشر للجنة التنسیق الدولیة للمؤسسات الوطنیة لحقوق  -ح-3
لنساء والفتیات: تعزیز المساواة على أساس النوع االجتماعي: دور حقوق اإلنسان ل”اإلنسان حول 

، وقد 2012تشرین الثاني/نوفمبر  7إلى  5والذي عقد في عمان من “ المؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان
تبنى المؤتمر بیان عمان وبرنامج عمل یتضمن خطط العمل اإلقلیمیة التي أقرتھا مجموعات العمل اإلقلیمیة 

ً لعملھا في مجال حمایة وتعزیز حقوق النساء للمؤسسا ت الوطنیة لحقوق اإلنسان؛ لتكون دلیالً إجرائیا
والفتیات والمساواة بین الجنسین. تحمل خطة العمل مھاماً محددة للمؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان تتمثل 

ة، ومراقبة السیاسات في: مراجعة التشریعات الوطنیة التي تمیز ضد المرأة في الحقوق أو في المعامل
تحلیالً وتقییماً، ورصد وتوثیق انتھاكات حقوق النساء والعمل على إزالتھا، وإلزام الحكومات بتطبیق 
التزاماتھا المتعلقة بحقوق المرأة على المستوى الوطني والعالمي، وتفعیل دور المؤسسات الوطنیة من 

في ذلك الشراكة مع مؤسسات  ین والوطنیین، بماخالل تعزیز التنسیق بینھا وبین كافة الشركاء الدولی
تشرین  5و  4المجتمع المدني؛ والتي بادرت لعقد اجتماعھا التحضیري للمؤتمر في عمان على مدار یومي 

على موقعھ “ بیان عمان”ثاني قبیل موعد المؤتمر الرئیسي، وبعد االنتھاء من المؤتمر قام المركز بنشر 
یة واإلنكلیزیة ومن خالل مختلف وسائل اإلعالم. وأعد برشور تعریفي للبیان تم االلكتروني باللغتین العرب

زیارة للمناطق النائیة؛ حیث تم رصد وتوثیق انتھاكات  49توزیعھ على المجتمع المحلي من خالل تنفیذ 
 القة.حقوق النساء، ورفع بذلك تقریرا لمجلس الوزراء والذي قام بتعمیمھ على الوزارات والجھات ذات الع

نفذ المركز الوطني لحقوق اإلنسان مشروع تعزیز اإلصالح االنتخابي لالنتخابات البرلمانیة والبلدیة  -ط-3
، وقام بتنفیذ عدة زیارات 2014 و 2013خالل عامي “ بالمشاركة العامة یتحقق اإلصالح”ضمن حملة 

اعھم االقتصادیة واالجتماعیة للمخیمات لالطالع على أوضاع الالجئین السوریین، وأعد تقاریر عن أوض
العالقة لتحسین ظروفھم المعیشیة. ونفذ مشروع حول تدریب  والثقافیة، وقدم توصیات للجھات ذات

، 2014و  2013المحامین على استخدام االتفاقیات الدولیة في جمیع محافظات المملكة وذلك خالل عامي 
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لتمییز ضد المرأة مع التركیز على حقوق المرأة حیث تم التطرق إلى اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال ا
 االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة. 

ویشارك المركز في أعمال المجلس االقتصادي واالجتماعي من خالل لجنة تمكین المرأة االقتصادي  -ي-3
اقتصادیاً واجتماعیاً واالجتماعي، والتي تھدف إلى رسم السیاسات العامة للجھات ذات العالقة لتمكین المرأة 

من خالل التأكید على تنفیذ برامج توعویة تھدف إلى رفع وعي المجتمع المحلي (الرجال والنساء) على 
إصدار كتیب حول حقوق وواجبات وتم  أھمیة مشاركة النساء في التنمیة، مع التركیز على المناطق النائیة.

والممول من ھیئة األمم المتحدة للمرأة والذي یھدف “ المرأة النزیلة”المرأة النزیلة على حساب مشروع 
 إلى توعیة النزیالت بحقوقھن وواجباتھن، وتم توزیع الكتیب على النزیالت في مراكز اإلصالح والتأھیل.

كما یقوم المركز بإعداد التقریر السنوي ألوضاع حقوق اإلنسان في المملكة؛ والذي یرصد انتھاكات  -ك-3
 یھا حقوق النساء واألطفال وكبار السن وذوي اإلعاقة من جمیع الجوانب. حقوق اإلنسان بما ف

شكل مجلس الوزراء لجنة وزاریة التخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة المالحظات الواردة في تقریر  - 4
الصادر عن المركز الوطني لحقوق اإلنسان برئاسة وزیر العدل،  2012أوضاع حقوق اإلنسان لعام 

ء اللجنة التوصیات والمالحظات المتعلقة باتخاذ إجراءات قابلة للتحقیق فوراً خاصة وأن لدى وأبدى أعضا
 األردن توجھا لدعم قضایا حقوق اإلنسان.

أنشأ المركز الوطني لحقوق االنسان مرصد وطني لحقوق المرأة ضمن موقعھ اإللكتروني في أیار/مایو  - 5
أوضاع حقوق النساء؛ بالتعاون والتنسیق مع كافة كآلیة مؤسسیة متخصصة لرصد ومتابعة  2012

األطراف ذات العالقة؛ سواء واضعي السیاسات أو منفذیھا، وذلك استجابة لمذكرة التفاھم الخاصة بمجابھة 
العنف ضد المرأة؛ الموقعة بین المركز ووزارتي التنمیة االجتماعیة والداخلیة، وإدارة حمایة األسرة 

 المرأة. نیة لشؤونواللجنة الوطنیة األرد

في التقریر،  77؛ فقد احتل المرتبة 2014مركز وفق تقریر التنمیة البشریة لعام  23تقدم األردن  - 6
، إال أنھ یواجھ العدید من التحدیات 2013في تقریر التنمیة البشریة لعام  100بینما كان یحتل المرتبة 

تتأثر سلباً بالھجرات القسریة المتتالیة إلى األردن لالحتفاظ بمستوى اإلنجازات التي تحققت، والتي بدأت 
نتیجة لعدم االستقرار السیاسي واألمني في المنطقة المحیطة ودول الجوار، وكان آخرھا التھجیر القسري 

، فقد احتضن األردن أكثر من 2011للسوریین الذین یواصلون اللجوء منذ بدایة األزمة السوریة عام 
جلین رسمیا لدى المفوضیة العلیا لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، غالبیتھم من ألف ألجيء من المس 645

النساء واألطفال، ویزداد عددھم یومیا بشكل مضطرد، مما كان لھ أثر سلبي على المجھود التنموي للدولة، 
والتي تتمیز  -ونظرا لكون األردن على أعتاب تحول دیموغرافي تاریخي یعرف بالفرصة السكانیة 

االنخفاض الجوھري في نسبة صغار السن من السكان وتزایٍد كبیٍر في نسبة السكان في األعمار المنتجة، ب
مما فرض واقعا دیمغرافیا یؤثر بالضرورة على المشاریع والبرامج وخطط العمل المعدة، وانعكاساتھا 

مسبوقة من الضغوط على على تعدیل األولویات الوطنیة، إلى جانب الكلفة المالیة الكبیرة وحالة غیر 
الموازنة العامة للدولة، وعلى البنیة التحتیة والموارد االقتصادیة والقطاعات المرھقة والشحیحة أصالً، 
وزیادة األعباء المالیة وغیر المالیة للمحافظة على المستوى الصحي والتعلیمي واالقتصادي، حیث یواجھ 

ض لھا المدارس خاصة في المناطق الحدودیة جراء ازدحام جراء الضغوط التي تتعر التعلیم تحدیات كبیرة

الصفوف أو انخفاض مدة الحصص في المدارس التي اضطرت إلى اللجوء إلى نظام الفترتین الستیعاب 
البنیة التحتیة القائمة لضغوط  أكبر قدر ممكن من الالجئین السوریین في سن الدراسة، باإلضافة لتعرض

ة موارد الدولة عدا عن اآلثار االجتماعیة واألسریة على المجتمعات المضیفة ھائلة خاصة في ضوء محدودی
خاصة في المناطق الشمالیة. ویمكن إجمال اآلثار المترتبة على ذلك بارتفاع في أجور المساكن، مزاحمة 
السوریین لألردنیین ومنافستھم في فرصة العمل المحدودة أصالً؛ وعلى وجھ الخصوص فرص العمل 

% من غیر األردنیین أغلبھم 15، زیادة ارتفاع معدالت الجریمة، وزیادة ظاھرة التسول الذي یمارسھ الفنیة
 من السوریین، وغیرھا من اآلثار.

والھیئات والمنظمات الدولیة واإلنسانیة؛ أن ربع عدد  الحكومة األردنیةیشكل التحدي األكبر أمام  - 7
في المدن  -كنقطة عبور أولى لھم  -ي منھم خارج المخیمات الالجئین یعیش في المخیمات، ویستقر الباق

% من 43والمناطق الریفیة خاصة إقلیم الشمال الذي یشھد أكبر نزوح لالجئین السوریین بنسبة تبلغ 
 مجموع الالجئین السوریین، مما یشكل عقبة أمام تحدید وتقییم احتیاجاتھم وتوفیر الخدمات الالزمة لھم.

األردنیة بتحویل الالجئین السوریین الذین یواصلون دخول األردن عبر المعابر الحدودیة  تقوم الحكومة - 8
، وفي كانون 2012غیر الرسمیة من مراكز االستقبال الحكومیة إلى مخیم الزعتري منذ آب/أغسطس 

ترك بدأت المفوضیة العلیا لألمم المتحدة لشؤون الالجئین عملیة تسجیل منتظم مش 2013األول من عام 
 مع الحكومة في مركز التسجیل والفحص في رباع السرحان.

ألف الجئ ثاني أكبر مخیم في العالم،  115یعد مخیم الزعتري، الذي یستوعب حالیا ما یقرب من  - 9
مخیم مخیزن الغربیة في األزرق كسادس مخیم لجوء سوري في المملكة  2014كما افتتح في نھایة نیسان 

ون الالجئین السوریین التابعة لمدیریة األمن العام، ویأتي إنشاء ھذا المخیم بھدف بالشراكة مع إدارة شؤ
االستعداد لتدفق الالجئین الجدد، یأخذ بعین االعتبار الدروس المستفادة من مخیم الزعتري في جوانب البنیة 

تحسین سالمة النساء التحتیة والتنظیم والناحیة األمنیة، بما في ذلك الحاجة إلى الالمركزیة والخدمات ل
الف شخص، حیث  130ألف شخص مع إمكانیة توسعتھ الستضافة ما یصل إلى  50والفتیات، ولیستوعب 

سیتم استقبال الالجئین السوریین مباشرة في المخیم بعد عملیة تسجیلھم في منطقة رباع السرحان من أجل 
ً للمخیمات األخرى التخفیف من معاناتھم. ویعتبر مخیم مریجب الفھود لالجئین الس ً مساندا وریین مخیما

الجئ معظمھم من النساء واألطفال وذوي اإلعاقة والمرضى، وھو یشتمل على  3 851حیث یقیم فیھ 
 مراكز حرفیة، ومراكز تدریب مھنیة، وعیادات طبیة، ومدرسة أساسیة، ومالعب.

المجتمع المدني ووكاالت األمم تقوم الوزارات والمؤسسات الوطنیة والمنظمات الدولیة ومؤسسات  - 10
العنف الجنسي المبني على النوع االجتماعي  المتحدة العاملة في األردن بدوٍر في تقدیم خدمات شاملة لمنع

في مخیمات الالجئین بما في ذلك إدارة الحالة، وتقدیم الخدمات الطبیة والنفسیة والقانونیة للناجین من 
 العنف. 

قییمات وتحلیل للبیانات؛ لفھم أفضل للتحدیات وإدارة الحاالت المتعلقة بالعنف أجریت العدید من الت - 11
الجنسي والمبني على النوع االجتماعي الذي یواجھ النساء والفتیات والفتیان، حیث یشكل االعتداء الجسدي 

عما تعرضوا  القضیة األبرز داخل مجتمع الالجئین السوریین، وھو ناتج في الغالب عن زیادة التوتر الناجم
لھ من عنف جًراء ظروف اللجوء. إن العنف الجسدي من قبل األزواج واألقارب ھو من أكثر أنواع العنف 
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لتمییز ضد المرأة مع التركیز على حقوق المرأة حیث تم التطرق إلى اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال ا
 االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة. 

ویشارك المركز في أعمال المجلس االقتصادي واالجتماعي من خالل لجنة تمكین المرأة االقتصادي  -ي-3
اقتصادیاً واجتماعیاً واالجتماعي، والتي تھدف إلى رسم السیاسات العامة للجھات ذات العالقة لتمكین المرأة 

من خالل التأكید على تنفیذ برامج توعویة تھدف إلى رفع وعي المجتمع المحلي (الرجال والنساء) على 
إصدار كتیب حول حقوق وواجبات وتم  أھمیة مشاركة النساء في التنمیة، مع التركیز على المناطق النائیة.

والممول من ھیئة األمم المتحدة للمرأة والذي یھدف “ المرأة النزیلة”المرأة النزیلة على حساب مشروع 
 إلى توعیة النزیالت بحقوقھن وواجباتھن، وتم توزیع الكتیب على النزیالت في مراكز اإلصالح والتأھیل.

كما یقوم المركز بإعداد التقریر السنوي ألوضاع حقوق اإلنسان في المملكة؛ والذي یرصد انتھاكات  -ك-3
 یھا حقوق النساء واألطفال وكبار السن وذوي اإلعاقة من جمیع الجوانب. حقوق اإلنسان بما ف

شكل مجلس الوزراء لجنة وزاریة التخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة المالحظات الواردة في تقریر  - 4
الصادر عن المركز الوطني لحقوق اإلنسان برئاسة وزیر العدل،  2012أوضاع حقوق اإلنسان لعام 

ء اللجنة التوصیات والمالحظات المتعلقة باتخاذ إجراءات قابلة للتحقیق فوراً خاصة وأن لدى وأبدى أعضا
 األردن توجھا لدعم قضایا حقوق اإلنسان.

أنشأ المركز الوطني لحقوق االنسان مرصد وطني لحقوق المرأة ضمن موقعھ اإللكتروني في أیار/مایو  - 5
أوضاع حقوق النساء؛ بالتعاون والتنسیق مع كافة كآلیة مؤسسیة متخصصة لرصد ومتابعة  2012

األطراف ذات العالقة؛ سواء واضعي السیاسات أو منفذیھا، وذلك استجابة لمذكرة التفاھم الخاصة بمجابھة 
العنف ضد المرأة؛ الموقعة بین المركز ووزارتي التنمیة االجتماعیة والداخلیة، وإدارة حمایة األسرة 

 المرأة. نیة لشؤونواللجنة الوطنیة األرد

في التقریر،  77؛ فقد احتل المرتبة 2014مركز وفق تقریر التنمیة البشریة لعام  23تقدم األردن  - 6
، إال أنھ یواجھ العدید من التحدیات 2013في تقریر التنمیة البشریة لعام  100بینما كان یحتل المرتبة 

تتأثر سلباً بالھجرات القسریة المتتالیة إلى األردن لالحتفاظ بمستوى اإلنجازات التي تحققت، والتي بدأت 
نتیجة لعدم االستقرار السیاسي واألمني في المنطقة المحیطة ودول الجوار، وكان آخرھا التھجیر القسري 

، فقد احتضن األردن أكثر من 2011للسوریین الذین یواصلون اللجوء منذ بدایة األزمة السوریة عام 
جلین رسمیا لدى المفوضیة العلیا لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، غالبیتھم من ألف ألجيء من المس 645

النساء واألطفال، ویزداد عددھم یومیا بشكل مضطرد، مما كان لھ أثر سلبي على المجھود التنموي للدولة، 
والتي تتمیز  -ونظرا لكون األردن على أعتاب تحول دیموغرافي تاریخي یعرف بالفرصة السكانیة 

االنخفاض الجوھري في نسبة صغار السن من السكان وتزایٍد كبیٍر في نسبة السكان في األعمار المنتجة، ب
مما فرض واقعا دیمغرافیا یؤثر بالضرورة على المشاریع والبرامج وخطط العمل المعدة، وانعكاساتھا 

مسبوقة من الضغوط على على تعدیل األولویات الوطنیة، إلى جانب الكلفة المالیة الكبیرة وحالة غیر 
الموازنة العامة للدولة، وعلى البنیة التحتیة والموارد االقتصادیة والقطاعات المرھقة والشحیحة أصالً، 
وزیادة األعباء المالیة وغیر المالیة للمحافظة على المستوى الصحي والتعلیمي واالقتصادي، حیث یواجھ 

ض لھا المدارس خاصة في المناطق الحدودیة جراء ازدحام جراء الضغوط التي تتعر التعلیم تحدیات كبیرة

الصفوف أو انخفاض مدة الحصص في المدارس التي اضطرت إلى اللجوء إلى نظام الفترتین الستیعاب 
البنیة التحتیة القائمة لضغوط  أكبر قدر ممكن من الالجئین السوریین في سن الدراسة، باإلضافة لتعرض

ة موارد الدولة عدا عن اآلثار االجتماعیة واألسریة على المجتمعات المضیفة ھائلة خاصة في ضوء محدودی
خاصة في المناطق الشمالیة. ویمكن إجمال اآلثار المترتبة على ذلك بارتفاع في أجور المساكن، مزاحمة 
السوریین لألردنیین ومنافستھم في فرصة العمل المحدودة أصالً؛ وعلى وجھ الخصوص فرص العمل 

% من غیر األردنیین أغلبھم 15، زیادة ارتفاع معدالت الجریمة، وزیادة ظاھرة التسول الذي یمارسھ الفنیة
 من السوریین، وغیرھا من اآلثار.

والھیئات والمنظمات الدولیة واإلنسانیة؛ أن ربع عدد  الحكومة األردنیةیشكل التحدي األكبر أمام  - 7
في المدن  -كنقطة عبور أولى لھم  -ي منھم خارج المخیمات الالجئین یعیش في المخیمات، ویستقر الباق

% من 43والمناطق الریفیة خاصة إقلیم الشمال الذي یشھد أكبر نزوح لالجئین السوریین بنسبة تبلغ 
 مجموع الالجئین السوریین، مما یشكل عقبة أمام تحدید وتقییم احتیاجاتھم وتوفیر الخدمات الالزمة لھم.

األردنیة بتحویل الالجئین السوریین الذین یواصلون دخول األردن عبر المعابر الحدودیة  تقوم الحكومة - 8
، وفي كانون 2012غیر الرسمیة من مراكز االستقبال الحكومیة إلى مخیم الزعتري منذ آب/أغسطس 

ترك بدأت المفوضیة العلیا لألمم المتحدة لشؤون الالجئین عملیة تسجیل منتظم مش 2013األول من عام 
 مع الحكومة في مركز التسجیل والفحص في رباع السرحان.

ألف الجئ ثاني أكبر مخیم في العالم،  115یعد مخیم الزعتري، الذي یستوعب حالیا ما یقرب من  - 9
مخیم مخیزن الغربیة في األزرق كسادس مخیم لجوء سوري في المملكة  2014كما افتتح في نھایة نیسان 

ون الالجئین السوریین التابعة لمدیریة األمن العام، ویأتي إنشاء ھذا المخیم بھدف بالشراكة مع إدارة شؤ
االستعداد لتدفق الالجئین الجدد، یأخذ بعین االعتبار الدروس المستفادة من مخیم الزعتري في جوانب البنیة 

تحسین سالمة النساء التحتیة والتنظیم والناحیة األمنیة، بما في ذلك الحاجة إلى الالمركزیة والخدمات ل
الف شخص، حیث  130ألف شخص مع إمكانیة توسعتھ الستضافة ما یصل إلى  50والفتیات، ولیستوعب 

سیتم استقبال الالجئین السوریین مباشرة في المخیم بعد عملیة تسجیلھم في منطقة رباع السرحان من أجل 
ً للمخیمات األخرى التخفیف من معاناتھم. ویعتبر مخیم مریجب الفھود لالجئین الس ً مساندا وریین مخیما

الجئ معظمھم من النساء واألطفال وذوي اإلعاقة والمرضى، وھو یشتمل على  3 851حیث یقیم فیھ 
 مراكز حرفیة، ومراكز تدریب مھنیة، وعیادات طبیة، ومدرسة أساسیة، ومالعب.

المجتمع المدني ووكاالت األمم تقوم الوزارات والمؤسسات الوطنیة والمنظمات الدولیة ومؤسسات  - 10
العنف الجنسي المبني على النوع االجتماعي  المتحدة العاملة في األردن بدوٍر في تقدیم خدمات شاملة لمنع

في مخیمات الالجئین بما في ذلك إدارة الحالة، وتقدیم الخدمات الطبیة والنفسیة والقانونیة للناجین من 
 العنف. 

قییمات وتحلیل للبیانات؛ لفھم أفضل للتحدیات وإدارة الحاالت المتعلقة بالعنف أجریت العدید من الت - 11
الجنسي والمبني على النوع االجتماعي الذي یواجھ النساء والفتیات والفتیان، حیث یشكل االعتداء الجسدي 

عما تعرضوا  القضیة األبرز داخل مجتمع الالجئین السوریین، وھو ناتج في الغالب عن زیادة التوتر الناجم
لھ من عنف جًراء ظروف اللجوء. إن العنف الجسدي من قبل األزواج واألقارب ھو من أكثر أنواع العنف 
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ً وأقل  الذي یتم اإلفصاح عنھ من قبل الالجئات السوریات، وتعتبر حاالت العنف المنزلي ھي األكثر انتشارا
سنة نتیجة العادات والتقالید وخصوصیة  18-12إفصاحا عنھ خاصة للفتیات اللواتي تتراوح أعمارھن بین 

 في مخیم الزعتري. 2013العالقات األسریة لألسر السوریة، وذلك وفق دراسة أجریت عام 

الزواج المبكر ھو ممارسة مقبولة ثقافیاً للعدید من الالجئین السوریین في األردن، والذي یعود للثقافة  - 12
، والخلل في البنیة االجتماعیة، وتدني مستوى المعیشة، وعدم والعرف السائدین لدیھم، ولظروف اللجوء

ً لدى الوالدین أن في الزواج  قدرة الوالدین على تأمین الحمایة واألمن للفتیات، خاصة وأن ھناك اعتقادا
 470المبكر حمایة للفتیات؛ إضافة إلى أنھ یقلل من العبء المالي على العائلة. تشیر اإلحصائیات إلى أن 

% حتى 20سنة تمت بین السوریین بنسبة تعادل  18حالة زواج أطفال دون  502ة زواج منھا حال 2
. إن معظم عقود الزواج المبكر للالجئین السوریین أجریت وسجلت في سوریا، علما بأنھ 2013نھایة 

القانون ینص علیھ  یتم تسجیل كافة عقود زواج السوریین في السجالت الرسمیة كما ھو مطلوب وفقا لما ال
األردني، یعزى ذلك إما للتھرب من المتطلبات القانونیة إلتمام عقود الزواج، أو لصعوبة الحصول على 
الوثائق المطلوبة إلتمام المعامالت، أو لما یشاع عن الكلف المالیة لتوثیق العقود أو إجراءات أمنیة، مما 

عدم توثیق الحقوق الزوجیة وتوثیق  یترتب على عدم توثیق عقود الزواج مشكالت وتحدیات تتمثل في
 الوالدات والنسب، مما یستدعي بذل المزید من الجھد في مجال التوعیة ومراجعة التشریعات واإلجراءات.

تتخذ تدابیر محددة لمنع الزواج القسري والمبكر من خالل عقد جلسات توعیة مع قادة المجتمع  - 13
الالجئات في إدارة الوقایة. وقد تم إنشاء محكمة شرعیة في مخیم المحلي وأولیاء األمور، وإشراك الفتیات 

الزعتري، وافتتاح مكتب تابع لمحكمة المفرق الشرعیة في المخیم؛ وذلك لتوثیق عقود الزواج إلثبات 
الزواج، والنسب، ولعدم استغالل النساء. كما استحدثت دائرة األحوال المدنیة مكتبا لھا في المخیم لتوثیق 

آالف شھادة والدة ألبناء الالجئین السوریین. وتأكیدا من الحكومة األردنیة على  3ات، حیث منحت الوالد
توفیر الحمایة والرعایة للمرأة واألطفال؛ فقد تم افتتاح فرع تابع إلدارة حمایة األسرة في مخیم الزعتري. 

لى تنفیذ استراتیجیة الحد من وأنشأت فرقة العمل المشتركة بین الوكاالت المعنیة، تھدف بشكل رئیسي إ
مركز ”المخاطر والتخفیف من عواقب الزواج المبكر والقسري. وقد افتتح في الضلیل شمال شرق األردن 

لخدمة النساء األردنیات والالجئات السوریات للمساعدة في مجال العنف القائم على النوع “ اإلرشاد والدعم
 عرضن لھا، وتقدیم الخدمات المناسبة.االجتماعي؛ وللكشف عن االنتھاكات التي یت

 2013 وضعت وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة والوزارات المعنیة في عام - 14
، لضمان أن یتم منع العنف الجنسي المبني على النوع “إجراءات العمل الوطنیة الموحدة للطوارئ”

اییر الدولیة. وتقوم المفوضیة العلیا لشؤون الالجئین االجتماعي بفعالیة والتصدي لھ، وبما یتماشى مع المع
بإعداد التقاریر لضمان جمع البیانات وتحلیلھا وتسجیلھا. یتم اإلفصاح عن االغتصاب واالعتداء الجنسي 
من قبل النساء والفتیات كذلك من الرجال والفتیان الذین یطالبون بدورھم بخدمات الحمایة، ووفق دراسة 

% من السوریین كان الخوف من العنف بما فیھ العنف المبني على النوع 28كیر تفید بأن تقییمیة لمنظمة 
االجتماعي من أھم دواعي وأسباب اللجوء، وأبدت الالجئات تخوفھن من التعرض للتحرش الجنسي، كما 

ھنا أن الوصم االجتماعي والخوف من األھل والمجتمع یكون عائقا أمام اإلفصاح عن العنف الجنسي. من 
برزت الحاجة إلى المزید من الموارد لضمان إمكانیة توفیر الخدمات المتخصصة في جمیع المواقع في 
األردن، ذلك أن الوقایة واالستجابة للعنف الجنسي وغیره من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي 

بما في ذلك زیادة التمویل والدعم تحتاج إلى االرتقاء بھا، ووضعھا على األولویة من قبل المجتمع الدولي، 
لجعل الخدمات في متناول جمیع الناجین من النساء والفتیات الالجئات؛ بمن فیھم الفتیان والرجال وفقا 

 التمییز. لمبادئ عدم

یوفر الفریق العامل بشأن العنف الجنسي المبني على النوع االجتماعي بالتعاون مع الھیئات  - 15
تنسیق الشامل في عدة مجاالت (الحمایة، وأنشطة االستجابة أو التصدي) ویعمل والمؤسسات الوطنیة ال

على تحسین نوعیة الخدمات المقدمة للتصدي للعنف بكافة أشكالھ وتعزیز السیاسات والتشریعات المراعیة 
صصة لحقوق اإلنسان، وعلى بناء قدرات الجھات المعنیة، إال أنھ وعلى الرغم من استجابة القطاعات المتخ

فال تزال ھناك صعوبة تواجھ مصادر جمع المعلومات عن الالجئین الذین یعیشون مع المجتمعات المضیفة 
 في المناطق خارج المخیمات؛ الحضریة والریفیة.

، وتعاملت 2013 امرأة سوریة عام 116في وزارة التنمیة االجتماعیة؛ استقبلت دار الوفاق األسري  - 16
حاالت من الفتیات الالجئات ممن ھن بحاجة للرعایة والحمایة. ویقدم  4یفة مع دار رعایة الفتیات الرص

الخدمات الطبیة لالجئین السوریین؛ التي تشمل؛ الرعایة الصحیة األولیة “ معھد العنایة بصحة األسرة”
رعایة الصحة والثانویة داخل العیادات ویشمل؛ (الطب العام، النسائیة، والتغذیة، عیادة األطفال، المختبر)، و

اإلنجابیة (متابعة ما قبل الحمل، متابعة الحوامل، النفاس، تقدیم وسائل تنظیم األسرة وغیرھا)، والتشخیص 
والتأھیل لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة. باإلضافة إلى عقد جلسات مشورة فردیة حول الصحة 

وتقدم لضحایا العنف األسري والعنف  اإلنجابیة، وتنظیم األسرة، والعنف القائم على النوع االجتماعي.
 المبني على النوع االجتماعي خدمات اإلرشاد القانوني واالجتماعي والنفسي والتوعیة والتثقیف.

ھناك جھود واسعة النطاق لتحسین األمن في المخیمات، وتحسین اإلضاءة في األماكن العامة،  - 17
مستوى األمني واالجتماعي. ویعمل مقدمي الخدمات وتصمیم المرافق الصحیة بشكل یقلل المخاطر على ال

على ضمان تأمین المساعدات الطبیة والدعم النفسي والحمایة وبناء قدرات مقدمي الخدمات لالجئین الناجین 
من العنف الجنسي التي تشمل؛ التدریب على الرعایة الصحیة السریریة لحاالت االغتصاب، مع تقدیم 

والحمایة لمن ال مأوى لھم، والخدمات القانونیة والوقایة من العنف الجنسي. الدعم النفسي واالجتماعي، 
كما تقدم العدید من منظمات األمم المتحدة والمؤسسات الوطنیة الدعم إلدارة حمایة األسرة وللشرطة 

 وإلدارة المخیمات لضمان تحسین وصول الالجئین للحمایة.

مكون من أخصائیین بزیارات منزلیة أولیة لمتابعة األطفال في مجال الخدمات المجتمعیة یقوم فریق  - 18
ممن ھم بدون معیل ومانح رعایة، مع تقدیم الدعم للعائالت الداعمة أو الراعیة لألطفال، حیث قامت الجھات 

طفل سوري في أسر بدیلة، إضافة إلى زیارات منزلیة  500الحكومیة ومنظمة الیونیسیف بإجراءات إدماج 
م خدمات طبیة وتثقیفیة حول العنف المبني على النوع االجتماعي والصحة اإلنجابیة. وینفذ متخصصة لتقدی

مسح میداني للناجین من العنف المبني على النوع االجتماعي والصحة اإلنجابیة، باإلضافة إلى بناء قدرات 
الصحة اإلنجابیة، منظمات المجتمع المدني العاملة مع الالجئین السوریین حول (میثاق العمل المھني، 

العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، الالجئین وحاالت الطوارئ، الخدمات النفسیة األولیة 
 والعنایة بالناجین).
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ً وأقل  الذي یتم اإلفصاح عنھ من قبل الالجئات السوریات، وتعتبر حاالت العنف المنزلي ھي األكثر انتشارا
سنة نتیجة العادات والتقالید وخصوصیة  18-12إفصاحا عنھ خاصة للفتیات اللواتي تتراوح أعمارھن بین 

 في مخیم الزعتري. 2013العالقات األسریة لألسر السوریة، وذلك وفق دراسة أجریت عام 

الزواج المبكر ھو ممارسة مقبولة ثقافیاً للعدید من الالجئین السوریین في األردن، والذي یعود للثقافة  - 12
، والخلل في البنیة االجتماعیة، وتدني مستوى المعیشة، وعدم والعرف السائدین لدیھم، ولظروف اللجوء

ً لدى الوالدین أن في الزواج  قدرة الوالدین على تأمین الحمایة واألمن للفتیات، خاصة وأن ھناك اعتقادا
 470المبكر حمایة للفتیات؛ إضافة إلى أنھ یقلل من العبء المالي على العائلة. تشیر اإلحصائیات إلى أن 

% حتى 20سنة تمت بین السوریین بنسبة تعادل  18حالة زواج أطفال دون  502ة زواج منھا حال 2
. إن معظم عقود الزواج المبكر للالجئین السوریین أجریت وسجلت في سوریا، علما بأنھ 2013نھایة 

القانون ینص علیھ  یتم تسجیل كافة عقود زواج السوریین في السجالت الرسمیة كما ھو مطلوب وفقا لما ال
األردني، یعزى ذلك إما للتھرب من المتطلبات القانونیة إلتمام عقود الزواج، أو لصعوبة الحصول على 
الوثائق المطلوبة إلتمام المعامالت، أو لما یشاع عن الكلف المالیة لتوثیق العقود أو إجراءات أمنیة، مما 

عدم توثیق الحقوق الزوجیة وتوثیق  یترتب على عدم توثیق عقود الزواج مشكالت وتحدیات تتمثل في
 الوالدات والنسب، مما یستدعي بذل المزید من الجھد في مجال التوعیة ومراجعة التشریعات واإلجراءات.

تتخذ تدابیر محددة لمنع الزواج القسري والمبكر من خالل عقد جلسات توعیة مع قادة المجتمع  - 13
الالجئات في إدارة الوقایة. وقد تم إنشاء محكمة شرعیة في مخیم المحلي وأولیاء األمور، وإشراك الفتیات 

الزعتري، وافتتاح مكتب تابع لمحكمة المفرق الشرعیة في المخیم؛ وذلك لتوثیق عقود الزواج إلثبات 
الزواج، والنسب، ولعدم استغالل النساء. كما استحدثت دائرة األحوال المدنیة مكتبا لھا في المخیم لتوثیق 

آالف شھادة والدة ألبناء الالجئین السوریین. وتأكیدا من الحكومة األردنیة على  3ات، حیث منحت الوالد
توفیر الحمایة والرعایة للمرأة واألطفال؛ فقد تم افتتاح فرع تابع إلدارة حمایة األسرة في مخیم الزعتري. 

لى تنفیذ استراتیجیة الحد من وأنشأت فرقة العمل المشتركة بین الوكاالت المعنیة، تھدف بشكل رئیسي إ
مركز ”المخاطر والتخفیف من عواقب الزواج المبكر والقسري. وقد افتتح في الضلیل شمال شرق األردن 

لخدمة النساء األردنیات والالجئات السوریات للمساعدة في مجال العنف القائم على النوع “ اإلرشاد والدعم
 عرضن لھا، وتقدیم الخدمات المناسبة.االجتماعي؛ وللكشف عن االنتھاكات التي یت

 2013 وضعت وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة والوزارات المعنیة في عام - 14
، لضمان أن یتم منع العنف الجنسي المبني على النوع “إجراءات العمل الوطنیة الموحدة للطوارئ”

اییر الدولیة. وتقوم المفوضیة العلیا لشؤون الالجئین االجتماعي بفعالیة والتصدي لھ، وبما یتماشى مع المع
بإعداد التقاریر لضمان جمع البیانات وتحلیلھا وتسجیلھا. یتم اإلفصاح عن االغتصاب واالعتداء الجنسي 
من قبل النساء والفتیات كذلك من الرجال والفتیان الذین یطالبون بدورھم بخدمات الحمایة، ووفق دراسة 

% من السوریین كان الخوف من العنف بما فیھ العنف المبني على النوع 28كیر تفید بأن تقییمیة لمنظمة 
االجتماعي من أھم دواعي وأسباب اللجوء، وأبدت الالجئات تخوفھن من التعرض للتحرش الجنسي، كما 

ھنا أن الوصم االجتماعي والخوف من األھل والمجتمع یكون عائقا أمام اإلفصاح عن العنف الجنسي. من 
برزت الحاجة إلى المزید من الموارد لضمان إمكانیة توفیر الخدمات المتخصصة في جمیع المواقع في 
األردن، ذلك أن الوقایة واالستجابة للعنف الجنسي وغیره من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي 

بما في ذلك زیادة التمویل والدعم تحتاج إلى االرتقاء بھا، ووضعھا على األولویة من قبل المجتمع الدولي، 
لجعل الخدمات في متناول جمیع الناجین من النساء والفتیات الالجئات؛ بمن فیھم الفتیان والرجال وفقا 

 التمییز. لمبادئ عدم

یوفر الفریق العامل بشأن العنف الجنسي المبني على النوع االجتماعي بالتعاون مع الھیئات  - 15
تنسیق الشامل في عدة مجاالت (الحمایة، وأنشطة االستجابة أو التصدي) ویعمل والمؤسسات الوطنیة ال

على تحسین نوعیة الخدمات المقدمة للتصدي للعنف بكافة أشكالھ وتعزیز السیاسات والتشریعات المراعیة 
صصة لحقوق اإلنسان، وعلى بناء قدرات الجھات المعنیة، إال أنھ وعلى الرغم من استجابة القطاعات المتخ

فال تزال ھناك صعوبة تواجھ مصادر جمع المعلومات عن الالجئین الذین یعیشون مع المجتمعات المضیفة 
 في المناطق خارج المخیمات؛ الحضریة والریفیة.

، وتعاملت 2013 امرأة سوریة عام 116في وزارة التنمیة االجتماعیة؛ استقبلت دار الوفاق األسري  - 16
حاالت من الفتیات الالجئات ممن ھن بحاجة للرعایة والحمایة. ویقدم  4یفة مع دار رعایة الفتیات الرص

الخدمات الطبیة لالجئین السوریین؛ التي تشمل؛ الرعایة الصحیة األولیة “ معھد العنایة بصحة األسرة”
رعایة الصحة والثانویة داخل العیادات ویشمل؛ (الطب العام، النسائیة، والتغذیة، عیادة األطفال، المختبر)، و

اإلنجابیة (متابعة ما قبل الحمل، متابعة الحوامل، النفاس، تقدیم وسائل تنظیم األسرة وغیرھا)، والتشخیص 
والتأھیل لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة. باإلضافة إلى عقد جلسات مشورة فردیة حول الصحة 

وتقدم لضحایا العنف األسري والعنف  اإلنجابیة، وتنظیم األسرة، والعنف القائم على النوع االجتماعي.
 المبني على النوع االجتماعي خدمات اإلرشاد القانوني واالجتماعي والنفسي والتوعیة والتثقیف.

ھناك جھود واسعة النطاق لتحسین األمن في المخیمات، وتحسین اإلضاءة في األماكن العامة،  - 17
مستوى األمني واالجتماعي. ویعمل مقدمي الخدمات وتصمیم المرافق الصحیة بشكل یقلل المخاطر على ال

على ضمان تأمین المساعدات الطبیة والدعم النفسي والحمایة وبناء قدرات مقدمي الخدمات لالجئین الناجین 
من العنف الجنسي التي تشمل؛ التدریب على الرعایة الصحیة السریریة لحاالت االغتصاب، مع تقدیم 

والحمایة لمن ال مأوى لھم، والخدمات القانونیة والوقایة من العنف الجنسي. الدعم النفسي واالجتماعي، 
كما تقدم العدید من منظمات األمم المتحدة والمؤسسات الوطنیة الدعم إلدارة حمایة األسرة وللشرطة 

 وإلدارة المخیمات لضمان تحسین وصول الالجئین للحمایة.

مكون من أخصائیین بزیارات منزلیة أولیة لمتابعة األطفال في مجال الخدمات المجتمعیة یقوم فریق  - 18
ممن ھم بدون معیل ومانح رعایة، مع تقدیم الدعم للعائالت الداعمة أو الراعیة لألطفال، حیث قامت الجھات 

طفل سوري في أسر بدیلة، إضافة إلى زیارات منزلیة  500الحكومیة ومنظمة الیونیسیف بإجراءات إدماج 
م خدمات طبیة وتثقیفیة حول العنف المبني على النوع االجتماعي والصحة اإلنجابیة. وینفذ متخصصة لتقدی

مسح میداني للناجین من العنف المبني على النوع االجتماعي والصحة اإلنجابیة، باإلضافة إلى بناء قدرات 
الصحة اإلنجابیة، منظمات المجتمع المدني العاملة مع الالجئین السوریین حول (میثاق العمل المھني، 

العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، الالجئین وحاالت الطوارئ، الخدمات النفسیة األولیة 
 والعنایة بالناجین).
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تعاملت األجھزة المختصة وخاصة العسكریة واألمنیة بكفاءة عالیة مع تطورات تدفق الالجئین عبر  - 19
الحدود الرسمیة وغیر الرسمیة. وفي سبیل تمكین المفوضیة العلیا لألمم المتحدة لشؤون الالجئین من القیام 

ة تتضمن؛ تعریفا لمصطلح مذكرة تفاھم مع المفوضی 1998بواجباتھا؛ وقعت الحكومة األردنیة عام 
، وإقراراً بمبدأ عدم 1951الالجئ یتطابق مع تعریف الالجئ كما ورد باالتفاقیة الخاصة بالالجئین لعام 

جواز رد أو طرد أي الجئ بأي صورة عندما تكون حیاتھ أو حریتھ مھددتان، والذي یعتبر الركیزة 
لعلیا لألمم المتحدة لشؤون الالجئین بشراكة كاملة األساسیة لنظام الحمایة لالجئ. ھذا وتعمل المفوضیة ا

مع األجھزة الحكومیة في القیام بواجباتھا. تتضمن مذكرة التفاھم باإلضافة لمبدأ عدم الرد أو الطرد؛ 
االستجابة والتعاون لحاالت الطوارئ عند حدوث حاالت تدفقات لالجئین على نطاق كبیر، والسماح لمكتب 

لتمسي اللجوء، وإیجاد حل دائم لالجئ؛ إما بالعودة الطوعیة لبلده األم أو بإعادة المفوضیة من مقابلة م
توطیده في بلد ثالث، وضمان حقوقھ في ممارسة الشعائر الدینیة، وعدم التمییز على أي أساس، وحقھ في 

رسة المھن التقاضي والمعونة القضائیة وفق نفس المعاملة التي یتمتع بھا المواطن األردني، والعمل ومما
ضمن حدود القانون، واإلعفاء من غرامات اإلقامة وضریبة المغادرة، وھي بذلك تكون قد غطت جمیع ما 
ورد في االتفاقیة. كما وقعت المملكة على االتفاقیة العربیة لتنظیم أوضاع الالجئین والتي ركزت على 

 احترام القانون الدولي الخاص بالالجئین. 

نیابةً عن المجتمع الدولي األمر  قبال الالجئین انطالقاً من التزامھ الدولي واإلنساني،یقوم األردن باست - 20
الذي یستدعي ضرورة قیام األخیر بتحمل مسؤولیاتھ القانونیة واألخالقیة في إطار مبدأ تقاسم األعباء 

لدعم المجتمعات  لتمكین المملكة من مواصلة دورھا اإلنساني في تقدیم الخدمات لالجئین السوریین إضافة
 المحلیة المستضیفة لھم.

 
 الجزء الثاني الوثیقة الخاصة بالمعاھدة  

 وضع المملكة تجاه تنفیذ أحكام اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة
 الجزء األول 

 ن األولى والثانیة: التمییز ضد المرأة والسیاسات المتبعة للقضاء على التمییزاالمادت
 لمرأةضد ا

نكرر ، بإدراج كلمة الجنس في المادة السادسة من الدستور )؛14( حول توصیة لجنة االتفاقیة رقم - 1
في ھذا المجال بما ورد في التقاریر السابقة، ونضیف؛ أن عدم ذكر الجنس في ھذه المادة ال یعد بأي شكل 
من األشكال أساساً للتمییز بین المواطنین، فكافة الحقوق المنصوص علیھا بالدستور الممنوحة للذكر ھي 

 2011عام لملكیة لتعدیل الدستور صدر عن اللجنة اذات الحقوق الممنوحة لألنثى، باإلضافة إلى أنھ 
التأكید على أن لفظ األردنیین أینما ورد یشمل المرأة والرجل دون تمییز، وذلك في إطار مناقشة المادة 

 السادسة من الدستور والتي تنص على المساواة وعدم التمییز بین األردنیین. 

اقیات بشكل مباشر وتحظى باألولویة تطبق االتف ؛)12وفیما یتعلق بتوصیة لجنة االتفاقیة رقم ( - 2
یسعى األردن إلنفاذ ووتكون جزء ال یتجزأ من التشریع بالتصدیق علیھا ونشرھا في الجریدة الرسمیة، 

االلتزامات الناشئة عن ھذه االتفاقیات في نظامھ القانوني، وتطبق كافة السلطات أحكامھا بما فیھا القضاء 
لقرارات محكمة التمییز فإن المعاھدات واالتفاقیات الدولیة لھا  ووفقا فیما یعرض علیھ من منازعات،

أوعز رئیس الوزراء بضرورة إجراء عملیة مراجعة شاملة للتشریعات والتي  األولویة في التطبیق، وقد
 تحتاج إلى مواءمة مع االتفاقیات والعھود والمواثیق الدولیة لحقوق االنسان التي صادقت علیھا المملكة. 

والذي حدد أولویاتھ بوضع أجندة تشریعیة لكل  2013تشكیل ملتقى البرلمانیات األردنیات عام  تم - 3
دورة برلمانیة تحدد فیھا القوانین ذات األولویة لتلبي احتیاجات المواطنین والمواطنات، ومراجعة وإجراء 

نسان بما یحفظ حریات التعدیالت الالزمة على التشریعات كافة خاصة ما یتعلق منھا بالمرأة وحقوق اإل
واقتراح قانون إزالة جمیع أشكال التمییز ضد  األفراد وحقوقھم ویحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص،

 المرأة، وتعدیل قانون العقوبات باألخص المواد المتعلقة بقضایا النساء.

القضاة والمدعین العامین  ) للجنة االتفاقیة؛ وعن26) و(28وفیما یتعلق بالتوصیتین رقم ( - 4
ورش عمل تدریبیة حول تطبیق االتفاقیة  وزارة العدلعقدت  ؛والمحامین ممن تلقوا تدریبا على االتفاقیة

من القضاة والمدعین العامین والحكام اإلداریین وضباط األمن العام.  30اشترك فیھا في النظام القانوني 
عقدت  2011مین حول التعدیالت على قانون العقوبات. وعام من القضاة والمدعین العا 70دورات لـ  5و 

دورة تدریبیة في مواضیع بدائل عقوبة السجن والتدریب بالتعاون مع فریق الدمج األسري والمجتمعات  76
دورة حول تعزیز النھج التشاركي في الحد من العنف األسري، والتدریب  86عقدت  2012المحلیة. وعام 

ي للمدعین العامین لتقصي الجرائم، وتطبیقات االتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان في على الدلیل اإلرشاد
المحاكم. وعقدت دائرة قاضي القضاة ورش عمل للقضاة الشرعیین وأعوان القضاء الشرعي في مجال 

ة قاضیا ومائة من أعوان القضاء الشرعي في مختلف أقالیم المملك 90التعریف باالتفاقیة حیث شارك بھا 
، ونفذ المجلس الوطني لشؤون األسرة مشروعا لتدریب محامین شرعیین وكنسیین على 2013في العام 

منھاج  2013توظیف االتفاقیات الدولیة في اإلجراءات والمرافعات القضائیة. كما أقر في أیار/مایو 
اع اإلقلیمي لمدراء في االجتم“ االجتھاد القضائي في تطبیق معاییر حقوق اإلنسان في المحاكم العربیة”

واعتمد المعھد القضائي كمرجعیة للتدریب في مجال حمایة  المعاھد في الشرق األوسط وشمال أفریقیا.
األسرة بالتنسیق مع الجھات المعنیة، وأدخلت مادة العنف األسري في منھاج المعھد، وجرى التنسیق مع 

لعلیا من الكادر اإلداري في وزارة العدل. وأعد لموظفي الفئة ا المعھد لغایات التدریب على مفاھیم الجنس
منھاج متخصص بعدالة األحداث لتدریسھ لطلبة دبلوم الدراسات القضائیة، وأعد دلیل تدریبي حول قضایا 

 األحداث لتكوین قاعدة مدربین وطنیة ونواة للتدریب المستمر. 
المجتمع المدني دلیل استخدام سیداو  اللجنة الوطنیة لشؤون المرأة بالتعاون مع إحدى منظمات أعدت - 5

وقد تبنت عدة منظمات مجتمع مدني ھذا الدلیل لرفع قضایا نموذجیة متعلقة بحقوق اإلنسان  ،أمام القضاء
وتطبیق االتفاقیات الدولیة أمام المحاكم من خالل المحامین الذین تلقوا التدریب على استخدام الدلیل؛ وال 

 في المحاكم.  زالت تلك القضایا قید النظر

شدد العقوبات على جرائم العنف البدني والجنسي؛ كجرائم  2011القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة  - 6
االغتصاب وھتك العرض والخطــــف والتحرش الجنســـي. كما أن القواعد القانونیة تجرم كافة األفعال 

ً یرتكب ضد المرأة، واستحدث القانون الم مكررة شددت العقوبة على مرتكبي  153ادة التي تشكل عنفا
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تعاملت األجھزة المختصة وخاصة العسكریة واألمنیة بكفاءة عالیة مع تطورات تدفق الالجئین عبر  - 19
الحدود الرسمیة وغیر الرسمیة. وفي سبیل تمكین المفوضیة العلیا لألمم المتحدة لشؤون الالجئین من القیام 

ة تتضمن؛ تعریفا لمصطلح مذكرة تفاھم مع المفوضی 1998بواجباتھا؛ وقعت الحكومة األردنیة عام 
، وإقراراً بمبدأ عدم 1951الالجئ یتطابق مع تعریف الالجئ كما ورد باالتفاقیة الخاصة بالالجئین لعام 

جواز رد أو طرد أي الجئ بأي صورة عندما تكون حیاتھ أو حریتھ مھددتان، والذي یعتبر الركیزة 
لعلیا لألمم المتحدة لشؤون الالجئین بشراكة كاملة األساسیة لنظام الحمایة لالجئ. ھذا وتعمل المفوضیة ا

مع األجھزة الحكومیة في القیام بواجباتھا. تتضمن مذكرة التفاھم باإلضافة لمبدأ عدم الرد أو الطرد؛ 
االستجابة والتعاون لحاالت الطوارئ عند حدوث حاالت تدفقات لالجئین على نطاق كبیر، والسماح لمكتب 

لتمسي اللجوء، وإیجاد حل دائم لالجئ؛ إما بالعودة الطوعیة لبلده األم أو بإعادة المفوضیة من مقابلة م
توطیده في بلد ثالث، وضمان حقوقھ في ممارسة الشعائر الدینیة، وعدم التمییز على أي أساس، وحقھ في 

رسة المھن التقاضي والمعونة القضائیة وفق نفس المعاملة التي یتمتع بھا المواطن األردني، والعمل ومما
ضمن حدود القانون، واإلعفاء من غرامات اإلقامة وضریبة المغادرة، وھي بذلك تكون قد غطت جمیع ما 
ورد في االتفاقیة. كما وقعت المملكة على االتفاقیة العربیة لتنظیم أوضاع الالجئین والتي ركزت على 

 احترام القانون الدولي الخاص بالالجئین. 

نیابةً عن المجتمع الدولي األمر  قبال الالجئین انطالقاً من التزامھ الدولي واإلنساني،یقوم األردن باست - 20
الذي یستدعي ضرورة قیام األخیر بتحمل مسؤولیاتھ القانونیة واألخالقیة في إطار مبدأ تقاسم األعباء 

لدعم المجتمعات  لتمكین المملكة من مواصلة دورھا اإلنساني في تقدیم الخدمات لالجئین السوریین إضافة
 المحلیة المستضیفة لھم.

 
 الجزء الثاني الوثیقة الخاصة بالمعاھدة  

 وضع المملكة تجاه تنفیذ أحكام اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة
 الجزء األول 

 ن األولى والثانیة: التمییز ضد المرأة والسیاسات المتبعة للقضاء على التمییزاالمادت
 لمرأةضد ا

نكرر ، بإدراج كلمة الجنس في المادة السادسة من الدستور )؛14( حول توصیة لجنة االتفاقیة رقم - 1
في ھذا المجال بما ورد في التقاریر السابقة، ونضیف؛ أن عدم ذكر الجنس في ھذه المادة ال یعد بأي شكل 
من األشكال أساساً للتمییز بین المواطنین، فكافة الحقوق المنصوص علیھا بالدستور الممنوحة للذكر ھي 

 2011عام لملكیة لتعدیل الدستور صدر عن اللجنة اذات الحقوق الممنوحة لألنثى، باإلضافة إلى أنھ 
التأكید على أن لفظ األردنیین أینما ورد یشمل المرأة والرجل دون تمییز، وذلك في إطار مناقشة المادة 

 السادسة من الدستور والتي تنص على المساواة وعدم التمییز بین األردنیین. 

اقیات بشكل مباشر وتحظى باألولویة تطبق االتف ؛)12وفیما یتعلق بتوصیة لجنة االتفاقیة رقم ( - 2
یسعى األردن إلنفاذ ووتكون جزء ال یتجزأ من التشریع بالتصدیق علیھا ونشرھا في الجریدة الرسمیة، 

االلتزامات الناشئة عن ھذه االتفاقیات في نظامھ القانوني، وتطبق كافة السلطات أحكامھا بما فیھا القضاء 
لقرارات محكمة التمییز فإن المعاھدات واالتفاقیات الدولیة لھا  ووفقا فیما یعرض علیھ من منازعات،

أوعز رئیس الوزراء بضرورة إجراء عملیة مراجعة شاملة للتشریعات والتي  األولویة في التطبیق، وقد
 تحتاج إلى مواءمة مع االتفاقیات والعھود والمواثیق الدولیة لحقوق االنسان التي صادقت علیھا المملكة. 

والذي حدد أولویاتھ بوضع أجندة تشریعیة لكل  2013تشكیل ملتقى البرلمانیات األردنیات عام  تم - 3
دورة برلمانیة تحدد فیھا القوانین ذات األولویة لتلبي احتیاجات المواطنین والمواطنات، ومراجعة وإجراء 

نسان بما یحفظ حریات التعدیالت الالزمة على التشریعات كافة خاصة ما یتعلق منھا بالمرأة وحقوق اإل
واقتراح قانون إزالة جمیع أشكال التمییز ضد  األفراد وحقوقھم ویحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص،

 المرأة، وتعدیل قانون العقوبات باألخص المواد المتعلقة بقضایا النساء.

القضاة والمدعین العامین  ) للجنة االتفاقیة؛ وعن26) و(28وفیما یتعلق بالتوصیتین رقم ( - 4
ورش عمل تدریبیة حول تطبیق االتفاقیة  وزارة العدلعقدت  ؛والمحامین ممن تلقوا تدریبا على االتفاقیة

من القضاة والمدعین العامین والحكام اإلداریین وضباط األمن العام.  30اشترك فیھا في النظام القانوني 
عقدت  2011مین حول التعدیالت على قانون العقوبات. وعام من القضاة والمدعین العا 70دورات لـ  5و 

دورة تدریبیة في مواضیع بدائل عقوبة السجن والتدریب بالتعاون مع فریق الدمج األسري والمجتمعات  76
دورة حول تعزیز النھج التشاركي في الحد من العنف األسري، والتدریب  86عقدت  2012المحلیة. وعام 

ي للمدعین العامین لتقصي الجرائم، وتطبیقات االتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان في على الدلیل اإلرشاد
المحاكم. وعقدت دائرة قاضي القضاة ورش عمل للقضاة الشرعیین وأعوان القضاء الشرعي في مجال 

ة قاضیا ومائة من أعوان القضاء الشرعي في مختلف أقالیم المملك 90التعریف باالتفاقیة حیث شارك بھا 
، ونفذ المجلس الوطني لشؤون األسرة مشروعا لتدریب محامین شرعیین وكنسیین على 2013في العام 

منھاج  2013توظیف االتفاقیات الدولیة في اإلجراءات والمرافعات القضائیة. كما أقر في أیار/مایو 
اع اإلقلیمي لمدراء في االجتم“ االجتھاد القضائي في تطبیق معاییر حقوق اإلنسان في المحاكم العربیة”

واعتمد المعھد القضائي كمرجعیة للتدریب في مجال حمایة  المعاھد في الشرق األوسط وشمال أفریقیا.
األسرة بالتنسیق مع الجھات المعنیة، وأدخلت مادة العنف األسري في منھاج المعھد، وجرى التنسیق مع 

لعلیا من الكادر اإلداري في وزارة العدل. وأعد لموظفي الفئة ا المعھد لغایات التدریب على مفاھیم الجنس
منھاج متخصص بعدالة األحداث لتدریسھ لطلبة دبلوم الدراسات القضائیة، وأعد دلیل تدریبي حول قضایا 

 األحداث لتكوین قاعدة مدربین وطنیة ونواة للتدریب المستمر. 
المجتمع المدني دلیل استخدام سیداو  اللجنة الوطنیة لشؤون المرأة بالتعاون مع إحدى منظمات أعدت - 5

وقد تبنت عدة منظمات مجتمع مدني ھذا الدلیل لرفع قضایا نموذجیة متعلقة بحقوق اإلنسان  ،أمام القضاء
وتطبیق االتفاقیات الدولیة أمام المحاكم من خالل المحامین الذین تلقوا التدریب على استخدام الدلیل؛ وال 

 في المحاكم.  زالت تلك القضایا قید النظر

شدد العقوبات على جرائم العنف البدني والجنسي؛ كجرائم  2011القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة  - 6
االغتصاب وھتك العرض والخطــــف والتحرش الجنســـي. كما أن القواعد القانونیة تجرم كافة األفعال 

ً یرتكب ضد المرأة، واستحدث القانون الم مكررة شددت العقوبة على مرتكبي  153ادة التي تشكل عنفا
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جرائم تھریب األشخاص عبر الحدود، وجرائم القوادة والخطف. واذا كان المحكوم علیھما بعقوبة الحبس 
مدة ال تزید على سنتین؛ زوجین قبل وقوع الجرم فیجوز للمحكمة بناًء على طلبھما ولسبب مبرر أن تقضي 

تعدیل القانون لجھة وضع تعریف  2013ي، وتدعو الئحة المطالب لعام بتنفیذ العقوبة بحقھما على التوال
التي تجیز أنواع التأدیب التي یوقعھا الوالدان بأوالدھم على نحو ال  62للتحرش الجنسي، وإلغاء المادة 

یسبب إیذاًء أو ضرراً لھم ووفق ما یبیحھ العرف العام، ومراجعة المواد في القانون التي تنطوي على 
 ز ضد المرأة.تمیی

فقانون العقوبات یجرم كل إیذاء ویعاقب علیھ؛ بما فیھ إیذاء  ؛فیما یتعلق بجریمة االغتصاب الزوجي - 7
أن نتاج أفعال اإلكراه كالضرب أو الجرح وغیرھا  الزوج البدني والجنسي والنفسي لزوجتھ ویعتبر القانون
مة ضمن جرائم اإلیذاء، وتعتبر  المحاكم الشرعیة المواقعة باإلكراه وباإلیذاء ضرراً من أفعال فھي مجرَّ

یمكن الزوجة من المطالبة بإنھاء العالقة الزوجیة، كما یمكنھا من المطالبة باألثر المالي المترتب على 
 األذى أو الضرر المادي.

لشرف ) للجنة االتفاقیة؛ فیما یسمى الجرائم المرتكبة بداعي االنتقام ل28وحول التوصیة رقم ( - 8
 مكررة لقانون العقوبات تم استبعاد ما یسمى الجرائم المرتكبة بداعي االنتقام للشرف 345بإضافة المادة 

) إذا وقع الفعل على من لم یكمل الخامسة 98( ) و97من االستفادة من العذر المخفف الوارد في المادتین (
وال في  2011و  2010لمخفف خالل عامي یتم األخذ بالعذر ا عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى، كما لم

تشیر احصائیات قرارات المحاكم الصادرة في قضایا القتل التي تم االدعاء أي حكم من أحكام المحاكم. و
سنوات.  10فیھا أنھا وقعت بدافع الشرف والتي تم األخذ فیھا باألسباب المخففة؛ أن العقوبة فیھا لم تقل عن 

في عشر قضایا مرتكبة بداعي الشرف صدر الحكم في إحداھا باإلعدام، نظرت المحاكم  2013وفي عام 
 سنة سجن مع األشغال الشاقة، وبقیة القضایا ال زالت قید النظر. 20وفي أخرى 

قبل األردن عند مناقشة تقریره الوطني الثاني آللیة  ) للجنة االتفاقیة؛27وحول التوصیة رقم ( - 9
؛ إلغاء المادة 2013تشرین الثاني/أكتوبر  24جلس حقوق اإلنسان في االستعراض الدوري الشامل أمام م

 2013ضد المرأة، كما تضمنت الئحة المطالب لعام  من قانون العقوبات وإلغاء أیة تشریعات تمیز 308
إللغاء ھذه المادة، وقد صدرت  2013نائبا بتقدیم اقتراح نھایة عام  20، وبادر 308التوصیة بإلغاء المادة 

بدائرة االفتاء العام جاء فیھا؛ أن تزویج المغتصب ممن اغتصبھا “ مجلس اإلفتاء”عن  2758وى رقم الفت
مكافأة لھ عن جریمتھ، وال یقر ذلك عرف وال شرع وال قانون. ونفذ المجلس الوطني لشؤون األسرة جلسة 

بحثت في أثر  نقاشیة ضمت عدد من المختصین من المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة ذات العالقة
زواج مرتكبي جرائم االعتداء على العرض من الضحایا من جمیع جوانبھا النفسیة واالجتماعیة والقانونیة 

 والشرعیة. 
في جمیع  تم التوسع في استحداث أجنحة األسرة ؛وبشأن إنشاء محكمة خاصة بالعنف األسري - 10

للنظر بقضایا األحداث. كما صدر نظام مكاتب  محاكم البدایة في المملكة والتي تضم قاعة محاكمة مختصة
والصادر بموجب قانون أصول المحاكمات الشرعیة؛ وباشرت  2013اإلصالح والتوفیق األسري لسنة 

بعض المكاتب أعمالھا؛ األمر الذي من شأنھ إیجاد معاییر إضافیة لحمایة النساء من العنف وضمان 
 صالح والتوفیق األسري في كل محكمة شرعیة بھدفحصولھن على حقوقھن، ونص على إنشاء مكتب اإل

إنھاء النزاعات األسریة بالطرق الودیة وبالتوعیة والتثقیـف بالحقوق والواجبات الزوجیة وتقدیم اإلرشاد 
األسري، وبموجب النظام تم افتتاح مكتب إصالح أسري مركزي للنزاعات األسریة العابرة للحدود 

إنھاء النزاعات إن وجدت بیسر وطرق بدیلة عن التقاضي ما أمكن، وقد (للزیجات المختلطة) لمحاولة 
 المغتربین.  جرى التعمیم بذلك على سفارات الدول من خالل وزارة الخارجیة وشؤون

) ما إذا كانت المصالحة األسریة في حاالت العنف المنزلي تؤدي 25وحول توصیة اللجنة رقم ( - 11
فإن إسقاط الحق الشخصي في بعض الجرائم یخفض من العقوبة بشرط  فات؛إلى معاودة إیذاء النساء المعن

أن یكون اإلسقاط ممن یملك ھذا الحق وأن یكون في حالة قانونیة تخولھ ممارستھ، كما أن المحكمة ھي 
من تقدر قیمة ھذا اإلسقاط وأثره على الفعل الجرمي ھذا من جانب، ومن جانب آخر فقد تم إعداد مشروع 

ید للحمایة من العنف األسري من شأنھ أن یعالج ھذا األمر في األفعال التي تحدث ضمن نطاق قانون جد
األسرة ویمكن من حمایة حقیقة لألسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص ویراعي كافة الجوانب بھذا 

شروط الخصوص كما أن اإلحالة إلى اللجان المنصوص علیھا في مشروع القانون یتم بموافقة الطرفین وب
تضمن حمایة حق المرأة. كما أن القانون اشترط الرقابة القضائیة على نتیجة أعمال اللجنة المشكلة للواقعة 
بتراضي الطرفین. وبخصوص التبلیغ عن العنف فإن عدة جھات تقوم على استقبال شكاوى المعنفات 

ني لحقوق اإلنسان، وتقدم كمكتب الشكاوى في اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة، والمركز الوط
منظمات المجتمع المدني المساعدة القانونیة للمعنفات والترافع في قضایاھن أمام المحاكم. كما أن الحقوق 
المالیة للمرأة والحق في البیت األسري سواء وجد العنف أم ال مكفولة بحكم قانون األحوال الشخصیة 

 2013كما أقر نظام مكاتب اإلصالح والتوفیق األسري لسنة وكذلك حقوقھا المعنویة المتعلقة باألبناء . 
والصادر بموجب قانون أصول المحاكمات الشرعیة وباشرت بعض المكاتب أعمالھا األمر الذي من شأنھ 

 إیجاد معاییر إضافیة لحمایة المرأة من العنف وضمان حصولھا على حقوقھا.

فإن القانون المعدل  ؛إنفاذ قانون جوازات السفر) بشأن 10وحول توصیة لجنة االتفاقیة رقم ( - 12
) والتي كانت تشترط موافقة الزوج أو الولي على 12، ألغى المادة (2013لقانون جوازات السفر لسنة 

 منح جواز سفر للزوجة، ونص على منح جواز سفر دبلوماسي مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي. 

)؛ عن إجراءات جمع بیانات عن العنف ضد النساء والفتیات بشكل 26( وفیما یتعلق بالتوصیة رقم - 13
مع حاالت العنف األسري واالعتداء الجنسي من خالل البدء بنظام  إدارة حمایة األسرةتعاملت : منھجي

التتبع اآللي للحاالت ضمن مشروع األتمتة المنفذ من المجلس الوطني لشؤون األسرة، یضمن جودة 
ات مقدمة الخدمة للضحایا وللحاالت بالسرعة الممكنة بنھج تشاركي یقوم على التنسیق واستجابة المؤسس

فیما بینھا لتقریر نوع الخدمات الواجب تقدیمھا وتحدید أدوار ومسؤولیات األطراف المشاركة في تقدیم 
المربوطة خدمات شمولیة ویؤسس لقاعدة بیانات لتسجیل الحاالت ومتابعتھا وتقییم االستجابات. الجھات 

بالنظام: إدارة حمایة األسرة، ووزارات: التنمیة االجتماعیة، الصحة، التربیة والتعلیم، ومؤسسة نھر 
حالة  4 746مع  2013األردن. تعاملت مكاتب الخدمة االجتماعیة في اإلدارة وأقسامھا بالمحافظات عام 

إلناث بالغات،  2 448ر)، و ذكو 987إناث و  1 311سنة ( 18ألطفال دون  2 298عنف أسري، منھا 
% من الحاالت ھم من فئات اإلناث واألطفال، مما یشیر إلى ارتباط العنف بجنس 48.4% و 79تبین أن 

دورات تدریبیة حول حقوق اإلنسان والوقایة من العنف المبني على النوع  تعقد اإلدارة، والفرد وسنھ
 االجتماعي في األزمات واالستجابة لھ.
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جرائم تھریب األشخاص عبر الحدود، وجرائم القوادة والخطف. واذا كان المحكوم علیھما بعقوبة الحبس 
مدة ال تزید على سنتین؛ زوجین قبل وقوع الجرم فیجوز للمحكمة بناًء على طلبھما ولسبب مبرر أن تقضي 

تعدیل القانون لجھة وضع تعریف  2013ي، وتدعو الئحة المطالب لعام بتنفیذ العقوبة بحقھما على التوال
التي تجیز أنواع التأدیب التي یوقعھا الوالدان بأوالدھم على نحو ال  62للتحرش الجنسي، وإلغاء المادة 

یسبب إیذاًء أو ضرراً لھم ووفق ما یبیحھ العرف العام، ومراجعة المواد في القانون التي تنطوي على 
 ز ضد المرأة.تمیی

فقانون العقوبات یجرم كل إیذاء ویعاقب علیھ؛ بما فیھ إیذاء  ؛فیما یتعلق بجریمة االغتصاب الزوجي - 7
أن نتاج أفعال اإلكراه كالضرب أو الجرح وغیرھا  الزوج البدني والجنسي والنفسي لزوجتھ ویعتبر القانون
مة ضمن جرائم اإلیذاء، وتعتبر  المحاكم الشرعیة المواقعة باإلكراه وباإلیذاء ضرراً من أفعال فھي مجرَّ

یمكن الزوجة من المطالبة بإنھاء العالقة الزوجیة، كما یمكنھا من المطالبة باألثر المالي المترتب على 
 األذى أو الضرر المادي.

لشرف ) للجنة االتفاقیة؛ فیما یسمى الجرائم المرتكبة بداعي االنتقام ل28وحول التوصیة رقم ( - 8
 مكررة لقانون العقوبات تم استبعاد ما یسمى الجرائم المرتكبة بداعي االنتقام للشرف 345بإضافة المادة 

) إذا وقع الفعل على من لم یكمل الخامسة 98( ) و97من االستفادة من العذر المخفف الوارد في المادتین (
وال في  2011و  2010لمخفف خالل عامي یتم األخذ بالعذر ا عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى، كما لم

تشیر احصائیات قرارات المحاكم الصادرة في قضایا القتل التي تم االدعاء أي حكم من أحكام المحاكم. و
سنوات.  10فیھا أنھا وقعت بدافع الشرف والتي تم األخذ فیھا باألسباب المخففة؛ أن العقوبة فیھا لم تقل عن 

في عشر قضایا مرتكبة بداعي الشرف صدر الحكم في إحداھا باإلعدام، نظرت المحاكم  2013وفي عام 
 سنة سجن مع األشغال الشاقة، وبقیة القضایا ال زالت قید النظر. 20وفي أخرى 

قبل األردن عند مناقشة تقریره الوطني الثاني آللیة  ) للجنة االتفاقیة؛27وحول التوصیة رقم ( - 9
؛ إلغاء المادة 2013تشرین الثاني/أكتوبر  24جلس حقوق اإلنسان في االستعراض الدوري الشامل أمام م

 2013ضد المرأة، كما تضمنت الئحة المطالب لعام  من قانون العقوبات وإلغاء أیة تشریعات تمیز 308
إللغاء ھذه المادة، وقد صدرت  2013نائبا بتقدیم اقتراح نھایة عام  20، وبادر 308التوصیة بإلغاء المادة 

بدائرة االفتاء العام جاء فیھا؛ أن تزویج المغتصب ممن اغتصبھا “ مجلس اإلفتاء”عن  2758وى رقم الفت
مكافأة لھ عن جریمتھ، وال یقر ذلك عرف وال شرع وال قانون. ونفذ المجلس الوطني لشؤون األسرة جلسة 

بحثت في أثر  نقاشیة ضمت عدد من المختصین من المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة ذات العالقة
زواج مرتكبي جرائم االعتداء على العرض من الضحایا من جمیع جوانبھا النفسیة واالجتماعیة والقانونیة 

 والشرعیة. 
في جمیع  تم التوسع في استحداث أجنحة األسرة ؛وبشأن إنشاء محكمة خاصة بالعنف األسري - 10

للنظر بقضایا األحداث. كما صدر نظام مكاتب  محاكم البدایة في المملكة والتي تضم قاعة محاكمة مختصة
والصادر بموجب قانون أصول المحاكمات الشرعیة؛ وباشرت  2013اإلصالح والتوفیق األسري لسنة 

بعض المكاتب أعمالھا؛ األمر الذي من شأنھ إیجاد معاییر إضافیة لحمایة النساء من العنف وضمان 
 صالح والتوفیق األسري في كل محكمة شرعیة بھدفحصولھن على حقوقھن، ونص على إنشاء مكتب اإل

إنھاء النزاعات األسریة بالطرق الودیة وبالتوعیة والتثقیـف بالحقوق والواجبات الزوجیة وتقدیم اإلرشاد 
األسري، وبموجب النظام تم افتتاح مكتب إصالح أسري مركزي للنزاعات األسریة العابرة للحدود 

إنھاء النزاعات إن وجدت بیسر وطرق بدیلة عن التقاضي ما أمكن، وقد (للزیجات المختلطة) لمحاولة 
 المغتربین.  جرى التعمیم بذلك على سفارات الدول من خالل وزارة الخارجیة وشؤون

) ما إذا كانت المصالحة األسریة في حاالت العنف المنزلي تؤدي 25وحول توصیة اللجنة رقم ( - 11
فإن إسقاط الحق الشخصي في بعض الجرائم یخفض من العقوبة بشرط  فات؛إلى معاودة إیذاء النساء المعن

أن یكون اإلسقاط ممن یملك ھذا الحق وأن یكون في حالة قانونیة تخولھ ممارستھ، كما أن المحكمة ھي 
من تقدر قیمة ھذا اإلسقاط وأثره على الفعل الجرمي ھذا من جانب، ومن جانب آخر فقد تم إعداد مشروع 

ید للحمایة من العنف األسري من شأنھ أن یعالج ھذا األمر في األفعال التي تحدث ضمن نطاق قانون جد
األسرة ویمكن من حمایة حقیقة لألسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص ویراعي كافة الجوانب بھذا 

شروط الخصوص كما أن اإلحالة إلى اللجان المنصوص علیھا في مشروع القانون یتم بموافقة الطرفین وب
تضمن حمایة حق المرأة. كما أن القانون اشترط الرقابة القضائیة على نتیجة أعمال اللجنة المشكلة للواقعة 
بتراضي الطرفین. وبخصوص التبلیغ عن العنف فإن عدة جھات تقوم على استقبال شكاوى المعنفات 

ني لحقوق اإلنسان، وتقدم كمكتب الشكاوى في اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة، والمركز الوط
منظمات المجتمع المدني المساعدة القانونیة للمعنفات والترافع في قضایاھن أمام المحاكم. كما أن الحقوق 
المالیة للمرأة والحق في البیت األسري سواء وجد العنف أم ال مكفولة بحكم قانون األحوال الشخصیة 

 2013كما أقر نظام مكاتب اإلصالح والتوفیق األسري لسنة وكذلك حقوقھا المعنویة المتعلقة باألبناء . 
والصادر بموجب قانون أصول المحاكمات الشرعیة وباشرت بعض المكاتب أعمالھا األمر الذي من شأنھ 

 إیجاد معاییر إضافیة لحمایة المرأة من العنف وضمان حصولھا على حقوقھا.

فإن القانون المعدل  ؛إنفاذ قانون جوازات السفر) بشأن 10وحول توصیة لجنة االتفاقیة رقم ( - 12
) والتي كانت تشترط موافقة الزوج أو الولي على 12، ألغى المادة (2013لقانون جوازات السفر لسنة 

 منح جواز سفر للزوجة، ونص على منح جواز سفر دبلوماسي مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي. 

)؛ عن إجراءات جمع بیانات عن العنف ضد النساء والفتیات بشكل 26( وفیما یتعلق بالتوصیة رقم - 13
مع حاالت العنف األسري واالعتداء الجنسي من خالل البدء بنظام  إدارة حمایة األسرةتعاملت : منھجي

التتبع اآللي للحاالت ضمن مشروع األتمتة المنفذ من المجلس الوطني لشؤون األسرة، یضمن جودة 
ات مقدمة الخدمة للضحایا وللحاالت بالسرعة الممكنة بنھج تشاركي یقوم على التنسیق واستجابة المؤسس

فیما بینھا لتقریر نوع الخدمات الواجب تقدیمھا وتحدید أدوار ومسؤولیات األطراف المشاركة في تقدیم 
المربوطة خدمات شمولیة ویؤسس لقاعدة بیانات لتسجیل الحاالت ومتابعتھا وتقییم االستجابات. الجھات 

بالنظام: إدارة حمایة األسرة، ووزارات: التنمیة االجتماعیة، الصحة، التربیة والتعلیم، ومؤسسة نھر 
حالة  4 746مع  2013األردن. تعاملت مكاتب الخدمة االجتماعیة في اإلدارة وأقسامھا بالمحافظات عام 

إلناث بالغات،  2 448ر)، و ذكو 987إناث و  1 311سنة ( 18ألطفال دون  2 298عنف أسري، منھا 
% من الحاالت ھم من فئات اإلناث واألطفال، مما یشیر إلى ارتباط العنف بجنس 48.4% و 79تبین أن 

دورات تدریبیة حول حقوق اإلنسان والوقایة من العنف المبني على النوع  تعقد اإلدارة، والفرد وسنھ
 االجتماعي في األزمات واالستجابة لھ.
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قاعدة بیانات محوسبة  2009عام  تب الشكاوى في اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأةأنشأ مك - 14
للتقاریر الكمیة والنوعیة حول شكاوى النساء عن حاالت العنف والتمییز ضد المرأة بھدف تأسیس سجل 

اللجنة إحصاء وطني، وتم تحدیث القاعدة وربطھا مع الجھات الشریكة من مؤسسات رسمیة وأھلیة. وتقود 
على مواصلة  2013یوما لمناھضة العنف ضد المرأة، وقد أوصت الحملة لعام  16سنویا فعالیات حملة 

العمل على تنقیة التشریعات مما تبقى فیھا من نصوص تمییزیة واالعتراف القانوني التام بمواطنة النساء، 
یا العنف، وضمان حقھن في وأن یجري العمل بنھج متعدد األبعاد لضمان حمایة وتأھیل النساء ضحا

 الوصول للعدالة.

منتدى آمنة الدیمقراطي للنساء في المجتمعات االنتقالیة وتحت االحتالل بھدف  2013أطلق عام  - 15
حمایة ومساندة النساء والفتیات لضمان الحریة والعدالة والمساواة بین الجنسین في ظل قوانین تحمي 

منتدیات محلیة على مستوى الدول تضم منظمات نسویة وحقوقیة  الحقوق والحریات، ینبثق عن المنتدى
وناشطین في مجال حقوق اإلنسان، ستركز استراتیجیة عمل المنتدى على الرصد والتوثیق للعنف 
واالنتھاكات ضد النساء من خالل بناء وحدات متخصصة في كل بلد شریكة فیھ بما فیھا األردن؛ وبناء 

والناشطة وإطالق حمالت إعالمیة موسعة ومؤثرة، حیث ستطلق حملة حول قدرات الفعالیات النسائیة 
 موضوع تزویج القاصرات والحملة الثانیة استھداف النساء كأدوات حرب.

من خالل مشروع نظام التعامل مع العنف المبني على النوع االجتماعي؛ الخدمة  تقدم األونروا - 16
طفال والرجال المعنفین؛ فقد خصصت ودربت فرق عمل للتعامل المجانیة لالجئات الفلسطینیات وتستقبل األ

مع الحاالت من كوادر قسم اإلغاثة والخدمات االجتماعیة المتواجدة في المخیمات؛ وتتكون من موظفي 
دوائر الصحة والتعلیم واإلغاثة والخدمات االجتماعیة ومتطوعین من مركزي البرامج النسائیة والتأھیل، 

ونروا المساعدة للحاالت وخدمات االستشارات القانونیة واالجتماعیة والنفسیة والتمثیل وتقدم أقسام األ
القانوني أو توفیر المأوى والمتابعة من خالل الزیارات المنزلیة والخدمات الطبیة األولیة واالستشارة فیما 

، 2013دایة عام حالة عنف منذ ب 220یتعلق بالصحة اإلنجابیة وغیرھا. تم التعامل مع ما یزید عن 
حالة على خدمات متنوعة أو التحویل إلى الجھات المتعاونة معھا. وتتنوع  150حصلت ما یزید عن 

% الحرمان 8% التھدید بالقتل 7% الزواج المبكر/القسري 68الحاالت المكتشفة كالتالي: اإلساءة الجسدیة 
 من توفیر الموارد أو الفرص والخدمات

% (مع مالحظة إمكانیة تعرض الفرد لعدة 15% واإلھمال 44والنفسیة  %13% اإلساءة الجنسیة 11
 أنواع من العنف).

 
 
 

 لمادة الثالثة: التدابیر المتخذة لكفالة تطور وتقدم المرأة الكاملین ا
) بأسلوب 2017-2013االستراتیجیة الوطنیة للمرأة ( اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأةأعدت  - 17

تشاركي مع مختلف الجھات المعنیة قطاعیا وجغرافیا ومع مؤسسات المجتمع المدني، وصادق علیھا مجلس 
تضمنت مجموعة من األھداف لتحقیقھا واإلجراءات الواجب  ،2013في كانون الثاني/ینایر الوزراء 

الخطة الوطنیة ى كافة الجھات لمباشرة العمل بموجبھا. كما تعد اللجنة وعممت علاتخاذھا لكل محور فیھا، 
لمجلس الوزراء إلقرارھا والقرارات الالحقة، لترسل المرأة واألمن والسالم  1 325لتفعیل القرار 

 تعمیمھا على الجھات المعنیة لمباشرة العمل بموجبھا وتحقیق ما یرد فیھا من أھداف.ول

قامت الحكومة األردنیة بتشكیل  حوكمة المؤسسیة والتي ھي من سمات الحكم الرشید؛لتفعیل مبادئ ال - 18
بھدف وضع من نخبة من المختصین برئاسة رئیس الوزراء،  2012اللجنة العلیا للنزاھة الوطنیة عام 

في  والشفافیة والمساءلة سواء أكان ذلك منظومة للنزاھة، یتم خاللھا التفاھم على مفھوم تعزیز النزاھة
إدارة المال العام ووضع الضوابط التي تمنع أي ھدر فیھ،  القطاع العام أم القطاع الخاص، بما یضمن

والمساءلة في القطاع العام في كل المجاالت المختلفة، وتمكین أجھزة الرقابة  وتعزیز إجراءات الشفافیة
العام،  الرشیدة داخل القطاع قدراتھا المؤسسیة لردع ومكافحة الفساد وتعزیز مبادئ الحوكمة وتعزیز

 باإلضافة إلى تطویر األطر التي تنظم العالقة التشاركیة بین القطاعین العام والخاص.

استحدثت ھیئة شباب كلنا األردن/صندوق الملك عبدا � الثاني للتنمیة وحدة تواصل وتمكین المرأة  - 19
للعمل على دعم المشاركة االقتصادیة والسیاسیة لتعزیز التشبیك مع مؤسسات المجتمع المدني؛  2013عام 

النسویة، وتوفیر فرص اقتصادیة داعمة للمرأة، وتعزیز دور الفتاة ذات اإلعاقة. وتعقد ضابطات ارتباط 
دورات توعیة في  -بعد تأھلیھن ببرنامج تدریب مدربین في مجال اإلرشاد األسري  -المرأة في الھیئة 

دور الفتاة وترسیخ مكانتھا في عملیة صنع القرار وكذلك القضایا التي تمس  مجتمعاتھن المحلیة عن أھمیة
  .المجتمع

لضمان إتاحة سبل العالج والحمایة الفعالة للنساء والفتیات ضحایا العنف ینفذ برنامج الرعایة  - 20
تھ وتطویره ، الذي تم تجرب“دعم المؤسسات العقابیة في األردن”المصاحبة والرعایة الالحقة ضمن مشروع 

وتحدیثھ في بعض مراكز اإلصالح والتأھیل الخاصة بالنساء بالتعاون مع إدارة مراكز اإلصالح والتأھیل 
 ومنظمات المجتمع المدني، بھدف إعداد النزیالت الالتي أشرفن على إنھاء مدة محكومیتھن لإلفراج عنھن

 ومتابعة إعادة إدماجھن في المجتمع، وتنظیم الرعایة الالحقة.

الدلیل التدریبي ” و“ خطة عمل النوع االجتماعي والتغیر المناخي في األردن” 2011أطلقت عام  - 21
ووزارة البیئة اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة بالتعاون ما بین “ للنوع االجتماعي والتغیر المناخي

ثالث المقدم لسكرتاریة االتفاقیة واالتحاد الدولي لحمایة الطبیعة، كما خصص األردن التقریر الوطني ال
 “.االجتماعي لقضیة النوع”الدولیة للتغیر المناخي 

 
 المادة الرابعة: التدابیر اإلیجابیة المؤقتة لتعجیل المساواة 

 15للنساء  2012لسنة  لتعزیز المشاركة السیاسیة للنساء خصص قانون االنتخاب لمجلس النواب - 22
ورفع قانون البلدیات ي یحصلن علیھا في الدوائر االنتخابیة العامة أو المحلیة. مقعدا باإلضافة للمقاعد الت

مما أسفر عن فوزھن  %25إلى  %20المخصصة للنساء في المجالس البلدیة من  النسبة 2011لعام 
أن ال تقل نسبة  2012، ونص قانون األحزاب السیاسیة لعام 2013% في انتخابات عام 35.9بنسبة 

%، وتمت مراعاة مشاركة النساء عند تشكیل اللجان 10النساء العضوات المؤسسات في الحزب عن 
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قاعدة بیانات محوسبة  2009عام  تب الشكاوى في اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأةأنشأ مك - 14
للتقاریر الكمیة والنوعیة حول شكاوى النساء عن حاالت العنف والتمییز ضد المرأة بھدف تأسیس سجل 

اللجنة إحصاء وطني، وتم تحدیث القاعدة وربطھا مع الجھات الشریكة من مؤسسات رسمیة وأھلیة. وتقود 
على مواصلة  2013یوما لمناھضة العنف ضد المرأة، وقد أوصت الحملة لعام  16سنویا فعالیات حملة 

العمل على تنقیة التشریعات مما تبقى فیھا من نصوص تمییزیة واالعتراف القانوني التام بمواطنة النساء، 
یا العنف، وضمان حقھن في وأن یجري العمل بنھج متعدد األبعاد لضمان حمایة وتأھیل النساء ضحا

 الوصول للعدالة.

منتدى آمنة الدیمقراطي للنساء في المجتمعات االنتقالیة وتحت االحتالل بھدف  2013أطلق عام  - 15
حمایة ومساندة النساء والفتیات لضمان الحریة والعدالة والمساواة بین الجنسین في ظل قوانین تحمي 

منتدیات محلیة على مستوى الدول تضم منظمات نسویة وحقوقیة  الحقوق والحریات، ینبثق عن المنتدى
وناشطین في مجال حقوق اإلنسان، ستركز استراتیجیة عمل المنتدى على الرصد والتوثیق للعنف 
واالنتھاكات ضد النساء من خالل بناء وحدات متخصصة في كل بلد شریكة فیھ بما فیھا األردن؛ وبناء 

والناشطة وإطالق حمالت إعالمیة موسعة ومؤثرة، حیث ستطلق حملة حول قدرات الفعالیات النسائیة 
 موضوع تزویج القاصرات والحملة الثانیة استھداف النساء كأدوات حرب.

من خالل مشروع نظام التعامل مع العنف المبني على النوع االجتماعي؛ الخدمة  تقدم األونروا - 16
طفال والرجال المعنفین؛ فقد خصصت ودربت فرق عمل للتعامل المجانیة لالجئات الفلسطینیات وتستقبل األ

مع الحاالت من كوادر قسم اإلغاثة والخدمات االجتماعیة المتواجدة في المخیمات؛ وتتكون من موظفي 
دوائر الصحة والتعلیم واإلغاثة والخدمات االجتماعیة ومتطوعین من مركزي البرامج النسائیة والتأھیل، 

ونروا المساعدة للحاالت وخدمات االستشارات القانونیة واالجتماعیة والنفسیة والتمثیل وتقدم أقسام األ
القانوني أو توفیر المأوى والمتابعة من خالل الزیارات المنزلیة والخدمات الطبیة األولیة واالستشارة فیما 

، 2013دایة عام حالة عنف منذ ب 220یتعلق بالصحة اإلنجابیة وغیرھا. تم التعامل مع ما یزید عن 
حالة على خدمات متنوعة أو التحویل إلى الجھات المتعاونة معھا. وتتنوع  150حصلت ما یزید عن 

% الحرمان 8% التھدید بالقتل 7% الزواج المبكر/القسري 68الحاالت المكتشفة كالتالي: اإلساءة الجسدیة 
 من توفیر الموارد أو الفرص والخدمات

% (مع مالحظة إمكانیة تعرض الفرد لعدة 15% واإلھمال 44والنفسیة  %13% اإلساءة الجنسیة 11
 أنواع من العنف).

 
 
 

 لمادة الثالثة: التدابیر المتخذة لكفالة تطور وتقدم المرأة الكاملین ا
) بأسلوب 2017-2013االستراتیجیة الوطنیة للمرأة ( اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأةأعدت  - 17

تشاركي مع مختلف الجھات المعنیة قطاعیا وجغرافیا ومع مؤسسات المجتمع المدني، وصادق علیھا مجلس 
تضمنت مجموعة من األھداف لتحقیقھا واإلجراءات الواجب  ،2013في كانون الثاني/ینایر الوزراء 

الخطة الوطنیة ى كافة الجھات لمباشرة العمل بموجبھا. كما تعد اللجنة وعممت علاتخاذھا لكل محور فیھا، 
لمجلس الوزراء إلقرارھا والقرارات الالحقة، لترسل المرأة واألمن والسالم  1 325لتفعیل القرار 

 تعمیمھا على الجھات المعنیة لمباشرة العمل بموجبھا وتحقیق ما یرد فیھا من أھداف.ول

قامت الحكومة األردنیة بتشكیل  حوكمة المؤسسیة والتي ھي من سمات الحكم الرشید؛لتفعیل مبادئ ال - 18
بھدف وضع من نخبة من المختصین برئاسة رئیس الوزراء،  2012اللجنة العلیا للنزاھة الوطنیة عام 

في  والشفافیة والمساءلة سواء أكان ذلك منظومة للنزاھة، یتم خاللھا التفاھم على مفھوم تعزیز النزاھة
إدارة المال العام ووضع الضوابط التي تمنع أي ھدر فیھ،  القطاع العام أم القطاع الخاص، بما یضمن

والمساءلة في القطاع العام في كل المجاالت المختلفة، وتمكین أجھزة الرقابة  وتعزیز إجراءات الشفافیة
العام،  الرشیدة داخل القطاع قدراتھا المؤسسیة لردع ومكافحة الفساد وتعزیز مبادئ الحوكمة وتعزیز

 باإلضافة إلى تطویر األطر التي تنظم العالقة التشاركیة بین القطاعین العام والخاص.

استحدثت ھیئة شباب كلنا األردن/صندوق الملك عبدا � الثاني للتنمیة وحدة تواصل وتمكین المرأة  - 19
للعمل على دعم المشاركة االقتصادیة والسیاسیة لتعزیز التشبیك مع مؤسسات المجتمع المدني؛  2013عام 

النسویة، وتوفیر فرص اقتصادیة داعمة للمرأة، وتعزیز دور الفتاة ذات اإلعاقة. وتعقد ضابطات ارتباط 
دورات توعیة في  -بعد تأھلیھن ببرنامج تدریب مدربین في مجال اإلرشاد األسري  -المرأة في الھیئة 

دور الفتاة وترسیخ مكانتھا في عملیة صنع القرار وكذلك القضایا التي تمس  مجتمعاتھن المحلیة عن أھمیة
  .المجتمع

لضمان إتاحة سبل العالج والحمایة الفعالة للنساء والفتیات ضحایا العنف ینفذ برنامج الرعایة  - 20
تھ وتطویره ، الذي تم تجرب“دعم المؤسسات العقابیة في األردن”المصاحبة والرعایة الالحقة ضمن مشروع 

وتحدیثھ في بعض مراكز اإلصالح والتأھیل الخاصة بالنساء بالتعاون مع إدارة مراكز اإلصالح والتأھیل 
 ومنظمات المجتمع المدني، بھدف إعداد النزیالت الالتي أشرفن على إنھاء مدة محكومیتھن لإلفراج عنھن

 ومتابعة إعادة إدماجھن في المجتمع، وتنظیم الرعایة الالحقة.

الدلیل التدریبي ” و“ خطة عمل النوع االجتماعي والتغیر المناخي في األردن” 2011أطلقت عام  - 21
ووزارة البیئة اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة بالتعاون ما بین “ للنوع االجتماعي والتغیر المناخي

ثالث المقدم لسكرتاریة االتفاقیة واالتحاد الدولي لحمایة الطبیعة، كما خصص األردن التقریر الوطني ال
 “.االجتماعي لقضیة النوع”الدولیة للتغیر المناخي 

 
 المادة الرابعة: التدابیر اإلیجابیة المؤقتة لتعجیل المساواة 

 15للنساء  2012لسنة  لتعزیز المشاركة السیاسیة للنساء خصص قانون االنتخاب لمجلس النواب - 22
ورفع قانون البلدیات ي یحصلن علیھا في الدوائر االنتخابیة العامة أو المحلیة. مقعدا باإلضافة للمقاعد الت

مما أسفر عن فوزھن  %25إلى  %20المخصصة للنساء في المجالس البلدیة من  النسبة 2011لعام 
أن ال تقل نسبة  2012، ونص قانون األحزاب السیاسیة لعام 2013% في انتخابات عام 35.9بنسبة 

%، وتمت مراعاة مشاركة النساء عند تشكیل اللجان 10النساء العضوات المؤسسات في الحزب عن 
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والھیئات؛ فقد شاركت خمس سیدات في لجنة الحوار الوطني القتراح قانون انتخاب لمجلس النواب وقانون 
 وسیدة في اللجنة الملكیة لتعزیز منظومة النزاھة الوطنیة.  حزاب،لأل

للتعریف بالخبرات النسائیة “ من ھي”الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة قاعدة بیانات  أنشأت اللجنة - 23
لتعزیز العدالة المؤھلة في كافة المجاالت لتسھیل ترشیحھن ولتعیینھن في الھیئات والوظائف العامة. و

ورش عمل ألعضاء مجلس األمة في عدة مجاالت منھا: عرض  2013ؤ الفرص عقدت اللجنة عام وتكاف
، الموازنة المستجیبة للنوع االجتماعي؛ التوعیة حول االتفاقیة واالتفاقیات 2013لالئحة المطالب للعام 

تساوي قیمة العمل المساواة باألجر لدى  100الدولیة لحقوق اإلنسان واتفاقیات منظمة العمل الدولیة رقم 
 المساواة في االستخدام والمھنة والتعدیالت المطلوبة على قانون العمل.  111ورقم 

یتبع لھا قسم  2012استحدثت األمانة العامة لمجلس النواب مدیریة مؤسسات المجتمع المدني عام  - 24
فة وتدوین البیانات وفق خطة حددت مھام القسم في أرش“ منظمات المرأة والدفاع عن حقوق اإلنسان”

قاعدة معلوماتیة وللتواصل وتبادل الخبرات مع والمعلومات المعنیة بالمرأة وحقوق اإلنسان لتشكل 
 البرلمانات والجمعیات والمنظمات الدولیة وإنشاء صفحة التواصل االجتماعي. 

) یالحظ 2012-2000في القطاع العام للفترة ( والمعینین التوظیف طلبات خصائص باستعراض - 25
 872مرة للذكور، بلغ مجموع المعینین  3.18مرة لإلناث و  2.79المتقدمین حوالي  أعداد تضاعف

 وجود مع واإلناث؛ الذكور بین تقریبا بالتساوي تتوزع معین االف 9معیناً بمتوسط سنوي حوالي  118
من الجامعیات  2012لعام  بلغت نسبة اإلناث المعینات من مجموع المعینین .اإلناث لصالح بسیطة أفضلیة

%، وھذا یتفق مع التعجیل بالمساواة الفعلیة بین الجنسین. وعین في الوظیفة 61% وحملة الدبلوم 48
ویراعي دیوان الخدمة المدنیة عند التعیین في  من اإلناث، 79من الذكور و  54العامة من ذوي اإلعاقة 

من مجموع  %79.8اث بالنسبة األعلى بنسبة بلغت الوظیفة العامة الحاالت اإلنسانیة، وقد حظیت اإلن
 نافذة فتح تم فقد 2012التنمویة عام  األسر جمعیة مع التفاقیة الدیوان توقیع ھامش المعینین. وعلى

ً  األقل المرأة بتمكین المعنیة الجمعیة مشاریع أحد ازدھار لمشروع ً  حظا ً  اقتصادیا  بتوفیر وتعلیمیاً، واجتماعیا
 متدربة.  350سوق العمل حیث تم توفیر فرص عمل وتعیین  حاجات توائم تدریبیة عمل فرص

 
 المادة الخامسة: تعدیل األنماط االجتماعیة والثقافیة القائمة على فكرة تفوق أو دونیة 

 أحد الجنسین
، إضافة لمركز دراسات المرأة في 2011عام  أنشئ في جامعة الیرموك مركز دراسات المرأة - 26
معة األردنیة، یھدف إلجراء دراسات متخصصة حول قضایا المرأة وما ینبثق عن ھذه الدراسات من الجا

برامج توعیة وتدریب. وبمناسبة إجراء االنتخابات البلدیة أعد المركز برنامج تدریبي للنساء عضوات 
 160لسیاسیة لتشارك بھ المجالس البلدیة المنتخبات في مجال التمكین الذاتي واإلداري والقیادة والمشاركة ا

. وأجرى دراسة بحثیة حول دور التنشئة األسریة والتعلیمیة 2012/2013سیدة؛ بدأ العمل فیھ في 
 المؤسسیة في ترسیخ ثقافة العمل التطوعي، ونظم برنامج تدریبي للفتیات على اللیاقة البدنیة.

ورة إیجابیة للنساء والقضاء على تشجع الحكومة األردنیة وسائل اإلعالم لتلعب دورا في رسم ص - 27
القوالب النمطیة التقلیدیة من خالل برامج متخصصة، بحیث تشارك فیھا النساء في مقابالت وندوات 

إعالمیة تناقش القضایا السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة، وینشر موقع اللجنة الوطنیة األردنیة 
) مواضیع حول قضایا المرأة المطروحة في وسائل اإلعالم المختلفة. www.women.jo( لشؤون المرأة

أنشأت إذاعة فرح الناس لمعالجة وطرح قضایا المرأة والتنمیة والتركیز على البرامج الموجھة للشباب،  كما
وأطلقت مبادرات تشجیعیة كجائزة اإلعالم المساند للمرأة، وبالتعاون مع معھد اإلعالم األردني یتم إدماج 

مراعاة بعد النوع االجتماعي في  بعد النوع االجتماعي في برامج ومناھج المعھد وتدریب اإلعالمیین على
ممارستھم للمھنة. وعینت امرأة رئیسة تحریر صحیفة یومیة باللغة العربیة. وتنتھج وزارات التنمیة 
االجتماعیة والصحة والعمل والتربیة والتعلیم ومؤسسة نھر األردن سیاسة إعالمیة شاملة تركز على وسائل 

لطالب المدارس والجامعات والمجتمعات المحلیة لتغییر اإلعالم المختلفة، وتعقد محاضرات موجھة 
االتجاھات السلبیة نحو النساء إلى اتجاھات إیجابیة، وتعلیم النساء والفتیات المھارات التي تمكنھن من 
الدفاع عن أنفسھن واحتواء المواقف وطرق التبلیغ بوقوع اإلساءة بالحضور شخصیا لإلدارة والمراكز 

الوسائل. كما یقوم المجلس الوطني لشؤون األسرة بتفعیل دور شبكة اإلعالمیین لحمایة األمنیة وغیرھا من 
 األسرة من العنف من أجل كسب الدعم والتأیید لقضایا حمایة األسرة. 

وزارة التربیة والتعلیم مجموعة من األنشطة الالمنھجیة لجمیع الطلبة والكوادر التعلیمیة للتوعیة  تنفذ - 28
كما ساھمت مؤسسات  .حقوق اإلنسان، وإدماج مفھوم النوع االجتماعي في مختلف المدارس بقیم ومبادئ

وكانت ھناك  المجتمع المدني بمشاریع لتدریب الطلبة من الجنسین على الممارسات والسلوك اإلیجابي
آلثار كما تتضمن المناھج المدرسیة مفاھیم خاصة بالتكافل األسري وتنظیم األسرة وا قصص نجاح كثیرة.

المترتبة على ذلك، ویتم القضاء على أي مفھوم نمطي عن دور الرجل والمرأة في جمیع مستویات التعلیم 
وأشكالھ عن طریق تشجیع التعلیم المختلط وغیره من أنواع التعلیم، وقد تضمنت خطة عمل الحكومة 

المتغیرة للفـرد  )؛ تطویر المناھج والكتب المدرسیة لتتالءم مع الحاجات2016-2013لألعوام (
والمجتمع، ومتابعة إدخال المفاھیم التربویة المعاصرة ضمن المناھج، كالتربیة الصحیة والسكانیة والبیئیة 
والمھنیة، والعمل على إبراز صــورة متوازنة لألسرة بشكـل عام، وللمرأة بشكل خاص. كما تلتزم وزارة 

جنسین بمنح الفرص لكال الجنسین في التعلیم وتضمین منظور التربیة والتعلیم بتوخي العدالة والتكافؤ بین ال
النوع االجتماعي في خططھا واستراتیجیاتھا وإدخال المفاھیم المعاصرة مثل التربیة السكانیة، النوع 
أالجتماعي، حمایة الطفل من اإلساءة وحقوق اإلنسان في مناھجھا؛ لتمكین الطلبة من التعامل بشكل بناء 

بالتعاون والعمل المشترك مع  -جتماعیة والثقافیة واالقتصادیة والسیاسیة، ولإلسـھام مع النواحي اال
في بناء مجتمع معاصر منفتح على الثقافات العالمیة وإكسابھم  - المؤسسات والمنظمات ذات العالقة

ؤتمرات التطویر سلوكیات واتجاھات إیجابیة في حیاتھم الیومیة تأكیدا لما جاء في قانون التربیة والتعلیم وم
 التربوي.

یتم التعامل في إدارة حمایة األسرة بالشراكة مع وزارة التنمیة االجتماعیة مع حاالت العنف؛ بالسریة  - 29
والخصوصیة من قبل موظفین مختصین مؤھلین من الناحیة االجتماعیة والنفسیة والطبیة واإلداریة. فقد 

الشرعي والنفسي بالتعاون مع  أنشأت الوزارة مكاتب للخدمة االجتماعیة تقدم خدمة العیادات الطبیة، للطب
وزارة الصحة. تتلقى حاالت العنف األسري ھذه الخدمات في أقسام الحمایة في معظم محافظات المملكة، 
مع توفیر مأوى ومكان آمن متكامل یقدم جمیع الخدمات المتخصصة والمصنفة حسب الجنس والعمر. كما 

لدعم والتمكین االقتصادي، التعلیم والتدریب، الجوانب تقدم الدعم النفسي واالجتماعي، التأھیل األسري، ا
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والھیئات؛ فقد شاركت خمس سیدات في لجنة الحوار الوطني القتراح قانون انتخاب لمجلس النواب وقانون 
 وسیدة في اللجنة الملكیة لتعزیز منظومة النزاھة الوطنیة.  حزاب،لأل

للتعریف بالخبرات النسائیة “ من ھي”الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة قاعدة بیانات  أنشأت اللجنة - 23
لتعزیز العدالة المؤھلة في كافة المجاالت لتسھیل ترشیحھن ولتعیینھن في الھیئات والوظائف العامة. و

ورش عمل ألعضاء مجلس األمة في عدة مجاالت منھا: عرض  2013ؤ الفرص عقدت اللجنة عام وتكاف
، الموازنة المستجیبة للنوع االجتماعي؛ التوعیة حول االتفاقیة واالتفاقیات 2013لالئحة المطالب للعام 

تساوي قیمة العمل المساواة باألجر لدى  100الدولیة لحقوق اإلنسان واتفاقیات منظمة العمل الدولیة رقم 
 المساواة في االستخدام والمھنة والتعدیالت المطلوبة على قانون العمل.  111ورقم 

یتبع لھا قسم  2012استحدثت األمانة العامة لمجلس النواب مدیریة مؤسسات المجتمع المدني عام  - 24
فة وتدوین البیانات وفق خطة حددت مھام القسم في أرش“ منظمات المرأة والدفاع عن حقوق اإلنسان”

قاعدة معلوماتیة وللتواصل وتبادل الخبرات مع والمعلومات المعنیة بالمرأة وحقوق اإلنسان لتشكل 
 البرلمانات والجمعیات والمنظمات الدولیة وإنشاء صفحة التواصل االجتماعي. 

) یالحظ 2012-2000في القطاع العام للفترة ( والمعینین التوظیف طلبات خصائص باستعراض - 25
 872مرة للذكور، بلغ مجموع المعینین  3.18مرة لإلناث و  2.79المتقدمین حوالي  أعداد تضاعف

 وجود مع واإلناث؛ الذكور بین تقریبا بالتساوي تتوزع معین االف 9معیناً بمتوسط سنوي حوالي  118
من الجامعیات  2012لعام  بلغت نسبة اإلناث المعینات من مجموع المعینین .اإلناث لصالح بسیطة أفضلیة

%، وھذا یتفق مع التعجیل بالمساواة الفعلیة بین الجنسین. وعین في الوظیفة 61% وحملة الدبلوم 48
ویراعي دیوان الخدمة المدنیة عند التعیین في  من اإلناث، 79من الذكور و  54العامة من ذوي اإلعاقة 

من مجموع  %79.8اث بالنسبة األعلى بنسبة بلغت الوظیفة العامة الحاالت اإلنسانیة، وقد حظیت اإلن
 نافذة فتح تم فقد 2012التنمویة عام  األسر جمعیة مع التفاقیة الدیوان توقیع ھامش المعینین. وعلى

ً  األقل المرأة بتمكین المعنیة الجمعیة مشاریع أحد ازدھار لمشروع ً  حظا ً  اقتصادیا  بتوفیر وتعلیمیاً، واجتماعیا
 متدربة.  350سوق العمل حیث تم توفیر فرص عمل وتعیین  حاجات توائم تدریبیة عمل فرص

 
 المادة الخامسة: تعدیل األنماط االجتماعیة والثقافیة القائمة على فكرة تفوق أو دونیة 

 أحد الجنسین
، إضافة لمركز دراسات المرأة في 2011عام  أنشئ في جامعة الیرموك مركز دراسات المرأة - 26
معة األردنیة، یھدف إلجراء دراسات متخصصة حول قضایا المرأة وما ینبثق عن ھذه الدراسات من الجا

برامج توعیة وتدریب. وبمناسبة إجراء االنتخابات البلدیة أعد المركز برنامج تدریبي للنساء عضوات 
 160لسیاسیة لتشارك بھ المجالس البلدیة المنتخبات في مجال التمكین الذاتي واإلداري والقیادة والمشاركة ا

. وأجرى دراسة بحثیة حول دور التنشئة األسریة والتعلیمیة 2012/2013سیدة؛ بدأ العمل فیھ في 
 المؤسسیة في ترسیخ ثقافة العمل التطوعي، ونظم برنامج تدریبي للفتیات على اللیاقة البدنیة.

ورة إیجابیة للنساء والقضاء على تشجع الحكومة األردنیة وسائل اإلعالم لتلعب دورا في رسم ص - 27
القوالب النمطیة التقلیدیة من خالل برامج متخصصة، بحیث تشارك فیھا النساء في مقابالت وندوات 

إعالمیة تناقش القضایا السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة، وینشر موقع اللجنة الوطنیة األردنیة 
) مواضیع حول قضایا المرأة المطروحة في وسائل اإلعالم المختلفة. www.women.jo( لشؤون المرأة

أنشأت إذاعة فرح الناس لمعالجة وطرح قضایا المرأة والتنمیة والتركیز على البرامج الموجھة للشباب،  كما
وأطلقت مبادرات تشجیعیة كجائزة اإلعالم المساند للمرأة، وبالتعاون مع معھد اإلعالم األردني یتم إدماج 

مراعاة بعد النوع االجتماعي في  بعد النوع االجتماعي في برامج ومناھج المعھد وتدریب اإلعالمیین على
ممارستھم للمھنة. وعینت امرأة رئیسة تحریر صحیفة یومیة باللغة العربیة. وتنتھج وزارات التنمیة 
االجتماعیة والصحة والعمل والتربیة والتعلیم ومؤسسة نھر األردن سیاسة إعالمیة شاملة تركز على وسائل 

لطالب المدارس والجامعات والمجتمعات المحلیة لتغییر اإلعالم المختلفة، وتعقد محاضرات موجھة 
االتجاھات السلبیة نحو النساء إلى اتجاھات إیجابیة، وتعلیم النساء والفتیات المھارات التي تمكنھن من 
الدفاع عن أنفسھن واحتواء المواقف وطرق التبلیغ بوقوع اإلساءة بالحضور شخصیا لإلدارة والمراكز 

الوسائل. كما یقوم المجلس الوطني لشؤون األسرة بتفعیل دور شبكة اإلعالمیین لحمایة األمنیة وغیرھا من 
 األسرة من العنف من أجل كسب الدعم والتأیید لقضایا حمایة األسرة. 

وزارة التربیة والتعلیم مجموعة من األنشطة الالمنھجیة لجمیع الطلبة والكوادر التعلیمیة للتوعیة  تنفذ - 28
كما ساھمت مؤسسات  .حقوق اإلنسان، وإدماج مفھوم النوع االجتماعي في مختلف المدارس بقیم ومبادئ

وكانت ھناك  المجتمع المدني بمشاریع لتدریب الطلبة من الجنسین على الممارسات والسلوك اإلیجابي
آلثار كما تتضمن المناھج المدرسیة مفاھیم خاصة بالتكافل األسري وتنظیم األسرة وا قصص نجاح كثیرة.

المترتبة على ذلك، ویتم القضاء على أي مفھوم نمطي عن دور الرجل والمرأة في جمیع مستویات التعلیم 
وأشكالھ عن طریق تشجیع التعلیم المختلط وغیره من أنواع التعلیم، وقد تضمنت خطة عمل الحكومة 

المتغیرة للفـرد  )؛ تطویر المناھج والكتب المدرسیة لتتالءم مع الحاجات2016-2013لألعوام (
والمجتمع، ومتابعة إدخال المفاھیم التربویة المعاصرة ضمن المناھج، كالتربیة الصحیة والسكانیة والبیئیة 
والمھنیة، والعمل على إبراز صــورة متوازنة لألسرة بشكـل عام، وللمرأة بشكل خاص. كما تلتزم وزارة 

جنسین بمنح الفرص لكال الجنسین في التعلیم وتضمین منظور التربیة والتعلیم بتوخي العدالة والتكافؤ بین ال
النوع االجتماعي في خططھا واستراتیجیاتھا وإدخال المفاھیم المعاصرة مثل التربیة السكانیة، النوع 
أالجتماعي، حمایة الطفل من اإلساءة وحقوق اإلنسان في مناھجھا؛ لتمكین الطلبة من التعامل بشكل بناء 

بالتعاون والعمل المشترك مع  -جتماعیة والثقافیة واالقتصادیة والسیاسیة، ولإلسـھام مع النواحي اال
في بناء مجتمع معاصر منفتح على الثقافات العالمیة وإكسابھم  - المؤسسات والمنظمات ذات العالقة

ؤتمرات التطویر سلوكیات واتجاھات إیجابیة في حیاتھم الیومیة تأكیدا لما جاء في قانون التربیة والتعلیم وم
 التربوي.

یتم التعامل في إدارة حمایة األسرة بالشراكة مع وزارة التنمیة االجتماعیة مع حاالت العنف؛ بالسریة  - 29
والخصوصیة من قبل موظفین مختصین مؤھلین من الناحیة االجتماعیة والنفسیة والطبیة واإلداریة. فقد 

الشرعي والنفسي بالتعاون مع  أنشأت الوزارة مكاتب للخدمة االجتماعیة تقدم خدمة العیادات الطبیة، للطب
وزارة الصحة. تتلقى حاالت العنف األسري ھذه الخدمات في أقسام الحمایة في معظم محافظات المملكة، 
مع توفیر مأوى ومكان آمن متكامل یقدم جمیع الخدمات المتخصصة والمصنفة حسب الجنس والعمر. كما 

لدعم والتمكین االقتصادي، التعلیم والتدریب، الجوانب تقدم الدعم النفسي واالجتماعي، التأھیل األسري، ا
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الترفیھیة والریاضیة والثقافیة، والدعم القانوني والصحي من خالل دار رعایة الفتیات الرصیفة ودار 
 عاما اجتماعیا وأكادیمیا وتربویا لیتحملن المسؤولیة. 18الیافعات في عمان التي تعمل على تأھیل من أكملن 

لعنف األسري بمنھجیة عمل مبتكرة  ر الوفاق األسري كمركز للخدمات المتكاملة لمجابھةتعمل دا - 30
تتیح للضحایا وأسرھم االلتقاء بفریق مؤھل متعدد التخصصات من الجھات مقدمة الخدمة ذات العالقة 

ثار لمساعدة الضحایا ومرتكبي العنف في آن واحد على كسر حلقة العنف األسري وحمایة األبناء من اآل
على  2013عام  السلبیة الناتجة، وبناء عالقات أسریة سلیمة تحقق األمن االجتماعي، وقد حصلت الدار

الجائزة التي تمنحھا األمم المتحدة في مجال الخدمة العامة على مستوى حمایة المرأة، وتشمل خدمات الدار 
فسي، الخدمات الطبیة العالجیة المتكاملة على خدمة االستضافة، الخدمات االجتماعیة، االرشاد الن

 2014طفال حتى بدایة  165حالة یرافقھن  876والقانونیة، الشرطیة، التوعیة، وتم توسعة الدار لتستقبل 
مما یعكس رفع نسبة االفصاح عن العنف  -الجئة سوریة  95ُمّحَولة من وزارة التنمیة االجتماعیة منھن 

ن إدارة حمایة األسرة أو مدیریات التنمیة العاملة بالمیدان بغض وتستقبل الدار جمیع الحاالت المحولة م -
النظر عن جنسیة المنتفعة. ویعد استحداث دار للوفاق األسري ضمن إقلیم الشمال الذي یشھد أكبر نزوح 

% بدعم من الیونیسیف إنجازاً لوزارة التنمیة 48%؛ تشكل نسبة النساء منھا 43لالجئین السوریین بنسبة 
. إضافة لبرنامج حمایة الفتیات المتغیبات عن األسر من الوقوع ضحایا للعنف 2014عیة لعام االجتما

واإلساءة بوقف تحویلھن إلى مراكز االصالح والتأھیل واستقبالھن في دار الوفاق األسري والعمل مع 
االجتماعیة التي  األسرة بتقدیم اإلرشاد والتوعیة وإعادة العالقات مع األسرة، والمساھمة في حل المشاكل

 تنتج عن التغیب وأخذ الضمانات القانونیة الالزمة.

ً في دور رعایة المسنین و  330 ترعى وزارة التنمیة االجتماعیة - 31 من األشخاص  2 000مسنا
ً من ذوي  10 933المعوقین بالمراكز اإلیوائیة والنھاریة، وأعدت دراسات إعفاء جمركي لـ  شخصا

جمعیة خیریة لیرتفع  208في سجل الجمعیات بینھا  2013جمعیة في عام  367اإلعاقة. وقد سجلت 
 الدعم المادي لبعض الجمعیات. جمعیة، وتقدم الوزارة 2 481العدد إلى 

 مركز لإلرشاد األسري 2012المجلس الوطني لشؤون األسرة بالتعاون مع جمعیة محلیة عام افتتح  - 32
دیم االستشارات األسریة والنفسیة والزواجیة التي تسھم في الحد في منطقة معان جنوب األردن بھدف تق

معظمھا من  2013حالة منذ بدایة العام  100من المشاكل التي تواجھ أفراد األسرة، استقبل المركز 
بتنسیق وتوجیھ  السیدات حیث تقدم الخدمات اإلرشادیة حول العالقة بین أفراد األسرة. كما یقوم المجلس

ات الوطنیة العامة واألھلیة المعنیة بحمایة األسرة من العنف بكافة صوره وأشكالھ، وتمكینھا جھود المؤسس
 من القیام بدورھا في تماسك المجتمع.

 2 500بمشاركة  2012و  2010مؤتمراً للفكر التنویري في عامي  أقام المجلس األعلى للشباب - 33
تمع وفي بناء األسرة ضمن الوسطیة واالعتدال، وعقدت شابة، ركز على أھمیة دور المرأة في الحیاة والمج

ورش حول العنف ضد المرأة وأدب الحوار بمشاركة مراكز الشابات، إضافة إلى عقد مدیریة التوجیھ 
الوطني ورش عمل حول دور المرأة في اإلعالم والبیئة والمھارات الالزمة في اتخاذ القرار بمشاركة 

دورة متخصصة حول التمكین  2013م مركز إعداد القادة خالل عام فتاة من الجامعات، وأقا 2 000
 القیادي للمرأة بالتعاون مع جامعة الدول العربیة.

دولة إضافة إلى  61رسمیا ألكثر من  2014في شباط/فبرایر  انضمت المملكة األردنیة الھاشمیة - 34
العنف ضد المرأة تأكیدا منھ على االلتزام االتحاد األوروبي لمبادرة األمم المتحدة لاللتزام بالقضاء على 

بذلك ووضعھ على رأس أولویاتھ، وستتخذ خطوات حقیقیة تشمل إصالحات لتحسین البیئة التشریعیة 
وتطویر آلیات توفر المعلومات حول مدى انتشار ھذه الظاھرة، وإعداد استراتیجیة للقضاء على العنف 

نمیة االجتماعیة بالتعاون مع اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون وزارة الت ضد المرأة، واستجابة لذلك أعدت
)، سیتم وضع 2017-2014المرأة االستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنف المبني على النوع االجتماعي (

 خطة عمل تنفیذیة لھا تشتمل على أنشطة تستھدف النساء والرجال.

 
 الجزء الثاني 

 السادسة: االتجار بالبشر  المادة
 ،)؛ من أن القانون ال یعرف بشكل كاف االتجار بالبشر29باإلشارة لمالحظة لجنة االتفاقیة رقم ( - 35

یتفق مع المعاییر الدولیة. كما  من قانون منع االتجار بالبشر؛ جرائم االتجار بالبشر بما 3لقد عرفت المادة 
خطة عمل مرنة للتكیف  لھا وضعت) و2013-2010أطلقت االستراتیجیة الوطنیة لمنع االتجار بالبشر (

یشمل تضمنت االستراتیجیة عدة محاور، مع ھذه الجریمة، وأوجدت آلیات مناسبة لجمع المعلومات حولھا. 
محور الوقایة؛ رسم سیاسات شاملة للجریمة ونشر الوعي والتدریب التخصصي. ویشمل محور الحمایة؛ 

لجریمة وحمایتھم ودعمھم، ویشمل محور المالحقة تعزیز وسائل التعرف على الضحایا والمتضررین من ا
القضائیة؛ تعزیز سیادة القانون وإیجاد قضاء متخصص واستحداث جھاز تنفیذي مؤّھل لمكافحة الجریمة. 

صدر ومحور بناء الشراكات والتعاون المحلي واإلقلیمي والدولي؛ یشمل تعزیز الشفافیة والنھج التشاركي. 
، ووافق مجلس الوزراء 2012لیھم والمتضررین من جرائم االتجار بالبشر عام نظام دُور إیواء المجني ع

واعتماد  2014سیفتتح نھایة عام  2013شباط/فبرایر  5على إنشاء دار إیواء لضحایا االتجار بالبشر في 
من وأنشأت وحدة مكافحة االتجار بالبشر في مدیریة األ. دار الوفاق األسري مؤقتا إلیواء النساء الضحایا

 العام بالتعاون مع وزارة العمل. 

). وقد 1كما یبین الرسم البیاني رقم ( 2009قضیة منذ صدور القانون عام  66فصلت المحاكم في  - 36
مقارنة  2013و  2012خالل العامین ”أعدت اللجنة الوطنیة لمنع االتجار بالبشر تقریرھا الوطني األول 

% أعلى منھا لدى اإلناث البالغة 54لضحایا من الذكور تبلغ بین أن نسبة ا“ 2011و  2010بالعامین 
%، وبلغ عدد القضایا المرصودة 7% ومن اإلناث 38، كما أن نسبة الجناة من الذكور 2013% لعام 27
، احتلت فئة عامالت 2010لعام  26و  2011لعام  29و  2012قضیة لعام  12قضیة مقارنة مع  17

%، وشكلت اللجنة فریق لدراسة أوضاع عامالت 38القضایا حیث بلغت  المنازل النسبة األعلى من عدد
المنازل في دور اإلیواء في السفارات حیث یستقبل الخط الساخن على مدار الساعة المكالمات بلغات 

لإلناث إضافة  2013حالة عام  36و  2012حالة إیواء عام  16العامالت، وأشار التقریر إلى تسجیل 
وأُعد منھاج تدریبي حول جریمة االتجار بالبشر لطلبة دبلوم المعھد . ء ذكور في فنادقحاالت إیوا 6إلى 

القضائي ومادة تدریبیة حول ھذه الجریمة. فعَلت وزارة العمل نظام العاملین في المنازل، وشكلت لجنة 
الوطني لحقوق تضم ممثلین عنھا وعن وزارة الداخلیة ونقابة أصحاب مكاتب العاملین في المنازل والمركز 
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الترفیھیة والریاضیة والثقافیة، والدعم القانوني والصحي من خالل دار رعایة الفتیات الرصیفة ودار 
 عاما اجتماعیا وأكادیمیا وتربویا لیتحملن المسؤولیة. 18الیافعات في عمان التي تعمل على تأھیل من أكملن 

لعنف األسري بمنھجیة عمل مبتكرة  ر الوفاق األسري كمركز للخدمات المتكاملة لمجابھةتعمل دا - 30
تتیح للضحایا وأسرھم االلتقاء بفریق مؤھل متعدد التخصصات من الجھات مقدمة الخدمة ذات العالقة 

ثار لمساعدة الضحایا ومرتكبي العنف في آن واحد على كسر حلقة العنف األسري وحمایة األبناء من اآل
على  2013عام  السلبیة الناتجة، وبناء عالقات أسریة سلیمة تحقق األمن االجتماعي، وقد حصلت الدار

الجائزة التي تمنحھا األمم المتحدة في مجال الخدمة العامة على مستوى حمایة المرأة، وتشمل خدمات الدار 
فسي، الخدمات الطبیة العالجیة المتكاملة على خدمة االستضافة، الخدمات االجتماعیة، االرشاد الن

 2014طفال حتى بدایة  165حالة یرافقھن  876والقانونیة، الشرطیة، التوعیة، وتم توسعة الدار لتستقبل 
مما یعكس رفع نسبة االفصاح عن العنف  -الجئة سوریة  95ُمّحَولة من وزارة التنمیة االجتماعیة منھن 

ن إدارة حمایة األسرة أو مدیریات التنمیة العاملة بالمیدان بغض وتستقبل الدار جمیع الحاالت المحولة م -
النظر عن جنسیة المنتفعة. ویعد استحداث دار للوفاق األسري ضمن إقلیم الشمال الذي یشھد أكبر نزوح 

% بدعم من الیونیسیف إنجازاً لوزارة التنمیة 48%؛ تشكل نسبة النساء منھا 43لالجئین السوریین بنسبة 
. إضافة لبرنامج حمایة الفتیات المتغیبات عن األسر من الوقوع ضحایا للعنف 2014عیة لعام االجتما

واإلساءة بوقف تحویلھن إلى مراكز االصالح والتأھیل واستقبالھن في دار الوفاق األسري والعمل مع 
االجتماعیة التي  األسرة بتقدیم اإلرشاد والتوعیة وإعادة العالقات مع األسرة، والمساھمة في حل المشاكل

 تنتج عن التغیب وأخذ الضمانات القانونیة الالزمة.

ً في دور رعایة المسنین و  330 ترعى وزارة التنمیة االجتماعیة - 31 من األشخاص  2 000مسنا
ً من ذوي  10 933المعوقین بالمراكز اإلیوائیة والنھاریة، وأعدت دراسات إعفاء جمركي لـ  شخصا

جمعیة خیریة لیرتفع  208في سجل الجمعیات بینھا  2013جمعیة في عام  367اإلعاقة. وقد سجلت 
 الدعم المادي لبعض الجمعیات. جمعیة، وتقدم الوزارة 2 481العدد إلى 

 مركز لإلرشاد األسري 2012المجلس الوطني لشؤون األسرة بالتعاون مع جمعیة محلیة عام افتتح  - 32
دیم االستشارات األسریة والنفسیة والزواجیة التي تسھم في الحد في منطقة معان جنوب األردن بھدف تق

معظمھا من  2013حالة منذ بدایة العام  100من المشاكل التي تواجھ أفراد األسرة، استقبل المركز 
بتنسیق وتوجیھ  السیدات حیث تقدم الخدمات اإلرشادیة حول العالقة بین أفراد األسرة. كما یقوم المجلس

ات الوطنیة العامة واألھلیة المعنیة بحمایة األسرة من العنف بكافة صوره وأشكالھ، وتمكینھا جھود المؤسس
 من القیام بدورھا في تماسك المجتمع.

 2 500بمشاركة  2012و  2010مؤتمراً للفكر التنویري في عامي  أقام المجلس األعلى للشباب - 33
تمع وفي بناء األسرة ضمن الوسطیة واالعتدال، وعقدت شابة، ركز على أھمیة دور المرأة في الحیاة والمج

ورش حول العنف ضد المرأة وأدب الحوار بمشاركة مراكز الشابات، إضافة إلى عقد مدیریة التوجیھ 
الوطني ورش عمل حول دور المرأة في اإلعالم والبیئة والمھارات الالزمة في اتخاذ القرار بمشاركة 

دورة متخصصة حول التمكین  2013م مركز إعداد القادة خالل عام فتاة من الجامعات، وأقا 2 000
 القیادي للمرأة بالتعاون مع جامعة الدول العربیة.

دولة إضافة إلى  61رسمیا ألكثر من  2014في شباط/فبرایر  انضمت المملكة األردنیة الھاشمیة - 34
العنف ضد المرأة تأكیدا منھ على االلتزام االتحاد األوروبي لمبادرة األمم المتحدة لاللتزام بالقضاء على 

بذلك ووضعھ على رأس أولویاتھ، وستتخذ خطوات حقیقیة تشمل إصالحات لتحسین البیئة التشریعیة 
وتطویر آلیات توفر المعلومات حول مدى انتشار ھذه الظاھرة، وإعداد استراتیجیة للقضاء على العنف 

نمیة االجتماعیة بالتعاون مع اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون وزارة الت ضد المرأة، واستجابة لذلك أعدت
)، سیتم وضع 2017-2014المرأة االستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنف المبني على النوع االجتماعي (

 خطة عمل تنفیذیة لھا تشتمل على أنشطة تستھدف النساء والرجال.

 
 الجزء الثاني 

 السادسة: االتجار بالبشر  المادة
 ،)؛ من أن القانون ال یعرف بشكل كاف االتجار بالبشر29باإلشارة لمالحظة لجنة االتفاقیة رقم ( - 35

یتفق مع المعاییر الدولیة. كما  من قانون منع االتجار بالبشر؛ جرائم االتجار بالبشر بما 3لقد عرفت المادة 
خطة عمل مرنة للتكیف  لھا وضعت) و2013-2010أطلقت االستراتیجیة الوطنیة لمنع االتجار بالبشر (

یشمل تضمنت االستراتیجیة عدة محاور، مع ھذه الجریمة، وأوجدت آلیات مناسبة لجمع المعلومات حولھا. 
محور الوقایة؛ رسم سیاسات شاملة للجریمة ونشر الوعي والتدریب التخصصي. ویشمل محور الحمایة؛ 

لجریمة وحمایتھم ودعمھم، ویشمل محور المالحقة تعزیز وسائل التعرف على الضحایا والمتضررین من ا
القضائیة؛ تعزیز سیادة القانون وإیجاد قضاء متخصص واستحداث جھاز تنفیذي مؤّھل لمكافحة الجریمة. 

صدر ومحور بناء الشراكات والتعاون المحلي واإلقلیمي والدولي؛ یشمل تعزیز الشفافیة والنھج التشاركي. 
، ووافق مجلس الوزراء 2012لیھم والمتضررین من جرائم االتجار بالبشر عام نظام دُور إیواء المجني ع

واعتماد  2014سیفتتح نھایة عام  2013شباط/فبرایر  5على إنشاء دار إیواء لضحایا االتجار بالبشر في 
من وأنشأت وحدة مكافحة االتجار بالبشر في مدیریة األ. دار الوفاق األسري مؤقتا إلیواء النساء الضحایا

 العام بالتعاون مع وزارة العمل. 

). وقد 1كما یبین الرسم البیاني رقم ( 2009قضیة منذ صدور القانون عام  66فصلت المحاكم في  - 36
مقارنة  2013و  2012خالل العامین ”أعدت اللجنة الوطنیة لمنع االتجار بالبشر تقریرھا الوطني األول 

% أعلى منھا لدى اإلناث البالغة 54لضحایا من الذكور تبلغ بین أن نسبة ا“ 2011و  2010بالعامین 
%، وبلغ عدد القضایا المرصودة 7% ومن اإلناث 38، كما أن نسبة الجناة من الذكور 2013% لعام 27
، احتلت فئة عامالت 2010لعام  26و  2011لعام  29و  2012قضیة لعام  12قضیة مقارنة مع  17

%، وشكلت اللجنة فریق لدراسة أوضاع عامالت 38القضایا حیث بلغت  المنازل النسبة األعلى من عدد
المنازل في دور اإلیواء في السفارات حیث یستقبل الخط الساخن على مدار الساعة المكالمات بلغات 

لإلناث إضافة  2013حالة عام  36و  2012حالة إیواء عام  16العامالت، وأشار التقریر إلى تسجیل 
وأُعد منھاج تدریبي حول جریمة االتجار بالبشر لطلبة دبلوم المعھد . ء ذكور في فنادقحاالت إیوا 6إلى 

القضائي ومادة تدریبیة حول ھذه الجریمة. فعَلت وزارة العمل نظام العاملین في المنازل، وشكلت لجنة 
الوطني لحقوق تضم ممثلین عنھا وعن وزارة الداخلیة ونقابة أصحاب مكاتب العاملین في المنازل والمركز 
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 .اإلنسان وسفارات الدول المرسلة للعمالة؛ لمتابعة مشاكل العاملین في المنازل وحلھا أو تحویلھا للقضاء
وأعدت نشرات بلغات العمال لتعریفھم بحقوقھم وأرقام ھواتف لالتصال بھا عند مواجھة أي مشكلة. 

المؤسسات وضعت وزارة العدل مسودة نظام وطني لإلحالة بھدف التعرف على الخدمات التي تقدمھا 
 على الضحایا. الممثلة في اللجنة الوطنیة لمنع االتجار بالبشر للتعرف الرسمیة وغیر الرسمیة المعنیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورجال األمن ومفتشي العمل حول جریمة االتجار من القضاة والمدعین العامین  80تم تدریب  - 37
األنماط الشائعة، وعقدت ، ووتوفیر الحمایة القانونیة وكیفیة التعرف على الضحایا بالبشر؛ سبل مكافحتھا

 22الضحایا والشھود في قضایا االتجار شارك فیھا ورشة تدریبیة متخصصة حول تقنیات التحقیق مع 
قاض،  139حول مواضیع االتجار بالبشر لـ  2010 دورات عام 9من القضاة والمدعین العامین. و 

من القاضیات والمدعین  70وندوات حول بدائل عقوبة السجن والقانون الدولي لالجئین، وورش توعیة لـ 
ن في الشرطة من األردن ودول المنطقة بالتعاون مع جامعة الدول دورة بناء قدرات للعاملیالعامین، و

صممت ونفذت برامج تدریبیة للقضاة والمدعین العربیة ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، 
العامین وضباط األمن العام والمحامین واإلعالمیین والعاملین لدى البعثات الدبلوماسیة وأصحاب مكاتب 

دام حول مواضیع االتجار بالبشر وأدرجت مدیریة األمن العام ھذه المواضیع في دورات القیادات االستق
من أفراد األمن العام العاملین كخبراء في المعابر الحدودیة لكشف  549وتم تدریب  .الوسطى والمتقدمة

العامین وطالب دورة تدریبیة استھدفت القضاة والمدعین  18الضحایا والوثائق المزورة، كما عقدت 
المعھد القضائي والنیابة العامة والعاملین في وزارة العدل ووحدة مكافحة االتجار بالبشر وبرنامج قضاة 
المستقبل. وأعد دلیل إرشادي للمدعین العامین لتقصي الجرائم وتم التدریب علیھ، وبعد إنشاء وحدة منع 

للتأكد من توفیر ظروف  2011اریة ولیلیة عام مؤسسة زیارات نھ 51 661االتجار بالبشر زار المفتشون 
 عمل مالئمة وصحیة واتخذوا االجراءات القانونیة بحق الشركات المخالفة.

برامج تدریب ورفع قدرات للمفتشین في قضایا العمل الجبري واالتجار بالبشر  نفذت وزارة العمل - 38
أنشطة في مجال: إعداد مدربین ومفتشین بقضایا االتجار بالبشر، العمل  5مفتشا ونفذت  83شارك بھا 
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 لتفتیشمعا لمحاربة االتجار بالبشر. حمایة العمال المھاجرین من االتجار بالبشر، العمالة المھاجرة وإدارة ا
 وتطویر القدرات للمفتشین والعاملین في مجال إدارة العمالة المھاجرة.
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یواجھ التحقیق في قضایا االتجار بالبشر عدد من المعیقات كامتناع الضحایا عن تقدیم الشكوى أو  - 39
وعدم التعاون مع  تورطھن في بعض الجرائم كالسرقة واالحتیال، أو سفر الضحایا أو الشھود للخارج،

الجھات القضائیة، وتعمد الضحیة على تغییر الوقائع وإجراء التسویات بعد تقدیم الشكوى وقبیل سماع 
شھادتھا. یوجد خطوط طوارئ لتلقي أیة بالغات لشبھات جنائیة ومن ضمنھا االتجار بالبشر دون التطرق 

“ تعزیز الوعي بمخاطر الجریمة”ادر األمن أطلق مشروع لتدریب كوإلى اسم الُمبلغ للحفاظ على السریة. و
بالتعاون مع وحدة االتجار بالبشر في األمن العام؛ الذي نُظم في محافظة المفرق كمنطقة متأثرة بحكم قربھا 
من نقطة عبور األسر السوریة الالجئة بمن فیھم من نساء وأطفال، وعقدت جلسات وورش توعیة وتقدیم 

  .الدورة وللمتطوعینمساعدات عینیة للمشاركین في 

 
 المادة السابعة: المساواة في الحیاة السیاسیة والعامة على المستوى الوطني 

مقعدا،  15المقاعد المخصصة للنساء إلى  عدد 2012زاد قانون االنتخاب لمجلس النواب لعام  - 40
؛ مما ساھم في مقعداً  27ونص على إنشاء دائرة انتخابیة عامة تشمل جمیع مناطق المملكة خصص لھا 
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 .اإلنسان وسفارات الدول المرسلة للعمالة؛ لمتابعة مشاكل العاملین في المنازل وحلھا أو تحویلھا للقضاء
وأعدت نشرات بلغات العمال لتعریفھم بحقوقھم وأرقام ھواتف لالتصال بھا عند مواجھة أي مشكلة. 

المؤسسات وضعت وزارة العدل مسودة نظام وطني لإلحالة بھدف التعرف على الخدمات التي تقدمھا 
 على الضحایا. الممثلة في اللجنة الوطنیة لمنع االتجار بالبشر للتعرف الرسمیة وغیر الرسمیة المعنیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورجال األمن ومفتشي العمل حول جریمة االتجار من القضاة والمدعین العامین  80تم تدریب  - 37
األنماط الشائعة، وعقدت ، ووتوفیر الحمایة القانونیة وكیفیة التعرف على الضحایا بالبشر؛ سبل مكافحتھا

 22الضحایا والشھود في قضایا االتجار شارك فیھا ورشة تدریبیة متخصصة حول تقنیات التحقیق مع 
قاض،  139حول مواضیع االتجار بالبشر لـ  2010 دورات عام 9من القضاة والمدعین العامین. و 

من القاضیات والمدعین  70وندوات حول بدائل عقوبة السجن والقانون الدولي لالجئین، وورش توعیة لـ 
ن في الشرطة من األردن ودول المنطقة بالتعاون مع جامعة الدول دورة بناء قدرات للعاملیالعامین، و

صممت ونفذت برامج تدریبیة للقضاة والمدعین العربیة ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، 
العامین وضباط األمن العام والمحامین واإلعالمیین والعاملین لدى البعثات الدبلوماسیة وأصحاب مكاتب 

دام حول مواضیع االتجار بالبشر وأدرجت مدیریة األمن العام ھذه المواضیع في دورات القیادات االستق
من أفراد األمن العام العاملین كخبراء في المعابر الحدودیة لكشف  549وتم تدریب  .الوسطى والمتقدمة

العامین وطالب دورة تدریبیة استھدفت القضاة والمدعین  18الضحایا والوثائق المزورة، كما عقدت 
المعھد القضائي والنیابة العامة والعاملین في وزارة العدل ووحدة مكافحة االتجار بالبشر وبرنامج قضاة 
المستقبل. وأعد دلیل إرشادي للمدعین العامین لتقصي الجرائم وتم التدریب علیھ، وبعد إنشاء وحدة منع 

للتأكد من توفیر ظروف  2011اریة ولیلیة عام مؤسسة زیارات نھ 51 661االتجار بالبشر زار المفتشون 
 عمل مالئمة وصحیة واتخذوا االجراءات القانونیة بحق الشركات المخالفة.
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وعدم التعاون مع  تورطھن في بعض الجرائم كالسرقة واالحتیال، أو سفر الضحایا أو الشھود للخارج،
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شھادتھا. یوجد خطوط طوارئ لتلقي أیة بالغات لشبھات جنائیة ومن ضمنھا االتجار بالبشر دون التطرق 

“ تعزیز الوعي بمخاطر الجریمة”ادر األمن أطلق مشروع لتدریب كوإلى اسم الُمبلغ للحفاظ على السریة. و
بالتعاون مع وحدة االتجار بالبشر في األمن العام؛ الذي نُظم في محافظة المفرق كمنطقة متأثرة بحكم قربھا 
من نقطة عبور األسر السوریة الالجئة بمن فیھم من نساء وأطفال، وعقدت جلسات وورش توعیة وتقدیم 

  .الدورة وللمتطوعینمساعدات عینیة للمشاركین في 

 
 المادة السابعة: المساواة في الحیاة السیاسیة والعامة على المستوى الوطني 
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رفع المقاعد  رفع نسبة مشاركة النساء في االنتخابات، ویجري العمل على تعدیل القانون حیث یُؤمل
% في الدوائر المحلیة، وتخصیص كوتا للنساء في الدائرة 30المخصصة للنساء إلى نسبة ال تقل عن 

 االنتخابیة العامة. 

سیدة  18% وذلك بفوز 12إلى  2009% عام 10.8ارتفعت نسبة النساء في مجلس النواب من  - 41
للجان الدائمة العشرین في “ لجنة المرأة وشؤون األسرة” 2013وأضیفت عام  ،2013في انتخابات عام 

مجلس النواب، حدد مھامھا النظام الداخلي؛ بدراسة القوانین واألمور المتعلقة بشؤون المرأة واألسرة 
 3كما تشغل والبرامج الالزمة لتمكین المرأة من جمیع الجوانب. والطفل، ومتابعة السیاسات والخطط 

النظام الداخلي بموجب و نائبات موقع رئیس لجنة، ونائبتان بموقع نائب رئیس لجنة، وسبع مقررات للجان.
تضم أعیاناً من  2013للجان المجلس الدائمة في تشرین ثاني عام “ لجنة المرأة”لمجلس األعیان استحدثت 

وأي قانون یعرض  بھدف دراسة التشریعات والبرامج والسیاسات ذات المساس بحقوق المرأة، الجنسین
على المجلس، لضمان عدم التمییز ضد المرأة فیھ، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والھیئات 

 % یشغلن موقع مساعد رئیس مجلس، ورئیسة لجنة،12تبلغ نسبة النساء في مجلس األعیان  النسائیة.
ومقررات للجنتین من لجان المجلس الدائمة. وسیتم إنشاء مكتب تنسیقي بین عضوات مجلس األمة واللجنة 
الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة لتبادل الخبرات وتنسیق الجھود في مجال تعدیل التشریعات الواردة في 

 الئحة المطالب.

االئتالف الوطني لدعم المشاركة السیاسیة وبھدف تعزیز مشاركة النساء في البرلمان تم تشكیل  - 42
للنساء بقیادة اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة ومشاركة عدد من الوزارات كوزارة التنمیة السیاسیة 
والبرلمانیة والداخلیة، والھیئة المستقلة لالنتخاب، والمركز الوطني لحقوق اإلنسان، ومنظمات المجتمع 

) لتعزیز المشاركة السیاسیة للنساء في 2017-2012ف استراتیجیتھ لألعوام (ضع االئتال المدني. وقد
كافة الھیئات المنتخبة على مستوى االنتخابات النیابیة والبلدیة والنقابیة وغرف التجارة والصناعة وغیرھا؛ 

مج تدریبیة من خالل تنفیذ أنشطة توعیة بأھمیة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، ویقدم االئتالف برا
مكثفة للنساء الراغبات باالنخراط في الحیاة السیاسیة ودعم قدراتھن على مھارات القیادة والتفاوض، 
وتعزیز وتفعیل قدرات المرأة البرلمانیة، كما تقوم العدید من مؤسسات المجتمع المدني بتنمیة قدرات النساء 

 السیاسیة.

مما ساھم بتعزیز الثقة بنزاھة  2013خابات النیابیة لعام أدارت الھیئة المستقلة لالنتخاب؛ االنت - 43
نساء، كما ساھمت باإلشراف على  210االنتخابات ورفع مشاركة النساء المرشحات لتصل إلى ما یقارب 

، وبرفع الوعي بالتشریعات االنتخابیة، وبالحث على المشاركة وتیسیر 2013االنتخابات البلدیة لعام 
لمواطنین؛ مستعملة كافة وسائل التوعیة. ولم یكن ھناك تمثیل للنساء في مجلس مفوضي العملیة االنتخابیة ل
حیث عینت سیدتان في مجلس مفوضي الھیئة یشكلن نسبة  2014نیسان/أبریل  23الھیئة حتى تاریخ 

% من مفوضي المجلس. إال أنھ ال یوجد تمثیل نسائي في تشكیل أعضاء المحكمة الدستوریة، 40تعادل 
من الئحة المطالب تعدیل قانون المحكمة الدستوریة بحیث یتیح ألصحاب المصلحة الطعن في وتتض

 دستوریة القوانین واألنظمة.

% 10أن ال تقل نسبة العضوات المؤسسات للحزب عن  2012قانون األحزاب السیاسیة لعام  نص - 44
في االنتخابات المختلفة. ویجري  مما یساھم في رفع نسبة مشاركة النساء في األحزاب وإمكانیة ترشحھن

العمل على إعداد مشروع قانون معدل للقانون تطالب الحركة النسائیة اإلبقاء على النسبة المحددة بالقانون 
% 29لتمثیل النساء بین األعضاء المؤسسین، وقد ارتفعت نسبة مشاركة النساء في األحزاب السیاسیة من 

ن تشغل منصب أمین عام حزب. وتشكل الثقافة المجتمعیة ، منھن م2012% عام 32إلى  2009عام 
والصورة النمطیة تحدیا أمام النساء في المشاركة في المجالس التنفیذیة لألحزاب، ومن أن یكون تمثیلھن 
في ھذه المجالس مؤثر وفعال؛ لما یثار من أن طبیعة العمل السیاسي ال یقع ضمن مجاالت عمل النساء؛ 

 2009ات خاصة بحیاتھا العملیة. وقد أدخل تعدیل على قانون االجتماعات العامة لعام لما یتطلبھ من تضحی
ألغى شرط الحصول على موافقة الحاكم اإلداري الخطیة المسبقة على طلب تنظیم اجتماع عام، واستبدلت 

 بتقدیم إشعار لھ بعقد االجتماع العام. 

% من الحقائب الوزاریة، وفي السلطة القضائیة 11 نسبة تقارب تتولى النساء في السلطة التنفیذیة - 45
%؛ 15.5یشكلن نسبة  2013قاضیة عام  142إلى  2009قاضیة عام  48ارتفع عدد القاضیات من 

یتولَّین مواقع متقدمة كرئیس محكمة بدایة ونائب عام ورئیس ھیئة في محكمة االستئناف ومدعي عام 
إال أنھ لم تشغل أي من القاضیات بعد موقع قاض في  ،ائيومفتش قض ومساعد رئیس نیابات عامة إداریة

 2 314كما أن عدد المحامیات المزاوالت  محكمة التمییز لعدم استیفاء شروط التعیین في ھذا الموقع.
% من مجموع 34% من الھیئة العامة لنقابة المحامین، وتشكل المتدربات 22.5محامیة یشكلن نسبة 

محامیة  1 075فع نسبة المحامیات المزاوالت. وعدد المحامیات الشرعیات یساھم في ر المتدربین، مما
محام مجاز بالمرافعة امام المحاكم الشرعیة. تبلغ نسبة مشاركة النساء في وظائف الدرجة  5 000من 

% 7.4% ومجالس النقابات المھنیة 32% وفي النقابات المھنیة 22%، وفي النقابات العمالیة 10العلیا 
 %.1.1% وغرف التجارة 6.5صناعة وغرف ال

تعزیز المشاركة السیاسیة واالقتصادیة “ مبادرة المستقبل المتساوي”شارك األردن دول العالم إطالق  - 46
في نیویورك بصفتھ عضوا مؤسساً؛ وقدم التعھدات وااللتزامات الطوعیة  2012للمرأة في أیلول/سبتمبر 

شاركتھا في التنمیة المستدامة وتسریع وتیرة تحقیق األھداف التي ستسھم في النھوض بالمرأة وتعزیز م
، وبتكلیف من مجلس الوزراء؛ بادرت اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة 2015اإلنمائیة لأللفیة عام 

إلى دعوة الوزارات والمؤسسات الرسمیة والجھات المعنیة للعمل بنھج تشاركي لوضع خطة وطنیة لتفعیل 
خاذ اإلجراءات الالزمة لتفعیل بنودھا بمسارین األول؛ تعزیز المشاركة السیاسیة، والثاني؛ المبادرة وات

 تعزیز المشاركة االقتصادیة.

معیقات وآفاق التمكین ”یتناول المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقین من خالل مشروع  - 47
ت التي تواجھھن وتحول دون مشاركتھن أبرز التسھیالت المقدمة والعقبا“ السیاسي للنساء ذوات اإلعاقة

)، ودعم التواصل 2015-2007السیاسیة بفاعلیة، مترجما أھداف االستراتیجیة الوطنیة لذوي اإلعاقة (
والتنسیق مع صنَاع القرار ومنظمات المجتمع المدني، إضافة للدور الذي یقوم بھ المجلس في تنظیم 

عاون مع الشركاء المعنیین؛ بتضمین برامج اإلعاقة المختلفة في المؤسسات المعنیة باإلعاقة في المملكة بالت
جمیع الوزارات والدوائر الحكومیة؛ استنادا إلى قانون حقوق األشخاص المعوقین واالتفاقیة الدولیة لحقوق 
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رفع المقاعد  رفع نسبة مشاركة النساء في االنتخابات، ویجري العمل على تعدیل القانون حیث یُؤمل
% في الدوائر المحلیة، وتخصیص كوتا للنساء في الدائرة 30المخصصة للنساء إلى نسبة ال تقل عن 

 االنتخابیة العامة. 

سیدة  18% وذلك بفوز 12إلى  2009% عام 10.8ارتفعت نسبة النساء في مجلس النواب من  - 41
للجان الدائمة العشرین في “ لجنة المرأة وشؤون األسرة” 2013وأضیفت عام  ،2013في انتخابات عام 

مجلس النواب، حدد مھامھا النظام الداخلي؛ بدراسة القوانین واألمور المتعلقة بشؤون المرأة واألسرة 
 3كما تشغل والبرامج الالزمة لتمكین المرأة من جمیع الجوانب. والطفل، ومتابعة السیاسات والخطط 

النظام الداخلي بموجب و نائبات موقع رئیس لجنة، ونائبتان بموقع نائب رئیس لجنة، وسبع مقررات للجان.
تضم أعیاناً من  2013للجان المجلس الدائمة في تشرین ثاني عام “ لجنة المرأة”لمجلس األعیان استحدثت 

وأي قانون یعرض  بھدف دراسة التشریعات والبرامج والسیاسات ذات المساس بحقوق المرأة، الجنسین
على المجلس، لضمان عدم التمییز ضد المرأة فیھ، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والھیئات 

 % یشغلن موقع مساعد رئیس مجلس، ورئیسة لجنة،12تبلغ نسبة النساء في مجلس األعیان  النسائیة.
ومقررات للجنتین من لجان المجلس الدائمة. وسیتم إنشاء مكتب تنسیقي بین عضوات مجلس األمة واللجنة 
الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة لتبادل الخبرات وتنسیق الجھود في مجال تعدیل التشریعات الواردة في 

 الئحة المطالب.

االئتالف الوطني لدعم المشاركة السیاسیة وبھدف تعزیز مشاركة النساء في البرلمان تم تشكیل  - 42
للنساء بقیادة اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة ومشاركة عدد من الوزارات كوزارة التنمیة السیاسیة 
والبرلمانیة والداخلیة، والھیئة المستقلة لالنتخاب، والمركز الوطني لحقوق اإلنسان، ومنظمات المجتمع 

) لتعزیز المشاركة السیاسیة للنساء في 2017-2012ف استراتیجیتھ لألعوام (ضع االئتال المدني. وقد
كافة الھیئات المنتخبة على مستوى االنتخابات النیابیة والبلدیة والنقابیة وغرف التجارة والصناعة وغیرھا؛ 

مج تدریبیة من خالل تنفیذ أنشطة توعیة بأھمیة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، ویقدم االئتالف برا
مكثفة للنساء الراغبات باالنخراط في الحیاة السیاسیة ودعم قدراتھن على مھارات القیادة والتفاوض، 
وتعزیز وتفعیل قدرات المرأة البرلمانیة، كما تقوم العدید من مؤسسات المجتمع المدني بتنمیة قدرات النساء 

 السیاسیة.

مما ساھم بتعزیز الثقة بنزاھة  2013خابات النیابیة لعام أدارت الھیئة المستقلة لالنتخاب؛ االنت - 43
نساء، كما ساھمت باإلشراف على  210االنتخابات ورفع مشاركة النساء المرشحات لتصل إلى ما یقارب 

، وبرفع الوعي بالتشریعات االنتخابیة، وبالحث على المشاركة وتیسیر 2013االنتخابات البلدیة لعام 
لمواطنین؛ مستعملة كافة وسائل التوعیة. ولم یكن ھناك تمثیل للنساء في مجلس مفوضي العملیة االنتخابیة ل
حیث عینت سیدتان في مجلس مفوضي الھیئة یشكلن نسبة  2014نیسان/أبریل  23الھیئة حتى تاریخ 

% من مفوضي المجلس. إال أنھ ال یوجد تمثیل نسائي في تشكیل أعضاء المحكمة الدستوریة، 40تعادل 
من الئحة المطالب تعدیل قانون المحكمة الدستوریة بحیث یتیح ألصحاب المصلحة الطعن في وتتض

 دستوریة القوانین واألنظمة.

% 10أن ال تقل نسبة العضوات المؤسسات للحزب عن  2012قانون األحزاب السیاسیة لعام  نص - 44
في االنتخابات المختلفة. ویجري  مما یساھم في رفع نسبة مشاركة النساء في األحزاب وإمكانیة ترشحھن

العمل على إعداد مشروع قانون معدل للقانون تطالب الحركة النسائیة اإلبقاء على النسبة المحددة بالقانون 
% 29لتمثیل النساء بین األعضاء المؤسسین، وقد ارتفعت نسبة مشاركة النساء في األحزاب السیاسیة من 

ن تشغل منصب أمین عام حزب. وتشكل الثقافة المجتمعیة ، منھن م2012% عام 32إلى  2009عام 
والصورة النمطیة تحدیا أمام النساء في المشاركة في المجالس التنفیذیة لألحزاب، ومن أن یكون تمثیلھن 
في ھذه المجالس مؤثر وفعال؛ لما یثار من أن طبیعة العمل السیاسي ال یقع ضمن مجاالت عمل النساء؛ 

 2009ات خاصة بحیاتھا العملیة. وقد أدخل تعدیل على قانون االجتماعات العامة لعام لما یتطلبھ من تضحی
ألغى شرط الحصول على موافقة الحاكم اإلداري الخطیة المسبقة على طلب تنظیم اجتماع عام، واستبدلت 

 بتقدیم إشعار لھ بعقد االجتماع العام. 

% من الحقائب الوزاریة، وفي السلطة القضائیة 11 نسبة تقارب تتولى النساء في السلطة التنفیذیة - 45
%؛ 15.5یشكلن نسبة  2013قاضیة عام  142إلى  2009قاضیة عام  48ارتفع عدد القاضیات من 

یتولَّین مواقع متقدمة كرئیس محكمة بدایة ونائب عام ورئیس ھیئة في محكمة االستئناف ومدعي عام 
إال أنھ لم تشغل أي من القاضیات بعد موقع قاض في  ،ائيومفتش قض ومساعد رئیس نیابات عامة إداریة

 2 314كما أن عدد المحامیات المزاوالت  محكمة التمییز لعدم استیفاء شروط التعیین في ھذا الموقع.
% من مجموع 34% من الھیئة العامة لنقابة المحامین، وتشكل المتدربات 22.5محامیة یشكلن نسبة 

محامیة  1 075فع نسبة المحامیات المزاوالت. وعدد المحامیات الشرعیات یساھم في ر المتدربین، مما
محام مجاز بالمرافعة امام المحاكم الشرعیة. تبلغ نسبة مشاركة النساء في وظائف الدرجة  5 000من 

% 7.4% ومجالس النقابات المھنیة 32% وفي النقابات المھنیة 22%، وفي النقابات العمالیة 10العلیا 
 %.1.1% وغرف التجارة 6.5صناعة وغرف ال

تعزیز المشاركة السیاسیة واالقتصادیة “ مبادرة المستقبل المتساوي”شارك األردن دول العالم إطالق  - 46
في نیویورك بصفتھ عضوا مؤسساً؛ وقدم التعھدات وااللتزامات الطوعیة  2012للمرأة في أیلول/سبتمبر 

شاركتھا في التنمیة المستدامة وتسریع وتیرة تحقیق األھداف التي ستسھم في النھوض بالمرأة وتعزیز م
، وبتكلیف من مجلس الوزراء؛ بادرت اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة 2015اإلنمائیة لأللفیة عام 

إلى دعوة الوزارات والمؤسسات الرسمیة والجھات المعنیة للعمل بنھج تشاركي لوضع خطة وطنیة لتفعیل 
خاذ اإلجراءات الالزمة لتفعیل بنودھا بمسارین األول؛ تعزیز المشاركة السیاسیة، والثاني؛ المبادرة وات

 تعزیز المشاركة االقتصادیة.

معیقات وآفاق التمكین ”یتناول المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقین من خالل مشروع  - 47
ت التي تواجھھن وتحول دون مشاركتھن أبرز التسھیالت المقدمة والعقبا“ السیاسي للنساء ذوات اإلعاقة

)، ودعم التواصل 2015-2007السیاسیة بفاعلیة، مترجما أھداف االستراتیجیة الوطنیة لذوي اإلعاقة (
والتنسیق مع صنَاع القرار ومنظمات المجتمع المدني، إضافة للدور الذي یقوم بھ المجلس في تنظیم 

عاون مع الشركاء المعنیین؛ بتضمین برامج اإلعاقة المختلفة في المؤسسات المعنیة باإلعاقة في المملكة بالت
جمیع الوزارات والدوائر الحكومیة؛ استنادا إلى قانون حقوق األشخاص المعوقین واالتفاقیة الدولیة لحقوق 
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ذوي اإلعاقة. وبدورھا سھلت الھیئة المستقلة لالنتخابات عملیة االنتخاب واالقتراع لذوي اإلعاقة بتھیئة 
 .2013مركز في االنتخابات لعام  800مركزاً لالقتراع من بین أكثر من  226كثر من أ

 
 المادة الثامنة: التمثیل على المستوى الدولي 

تمثل المرأة األردنیة األردن في شتى المحافل واالجتماعات والمؤتمرات االقلیمیة والدولیة من خالل  - 48
للبعثات الدبلوماسیة أو كدبلوماسیة عاملة أو كملحق في السفارات، إشغالھا المناصب الدبلوماسیة كرئیسة 

وتشارك بفعالیة في الوفود الرسمیة. ووفقا ألحكام نظام السلك الدبلوماسي یتم تعیین األكفأ من الجنسین، 
% عام 17وتمنح فرص عادلة للقبول دون تمییز، فقد ارتفعت نسبة المشاركة الدبلوماسیة للنساء من 

؛ وفي مواقع: مندوب األردن الدائم لدى األمم المتحدة وسفیرة ووزیر 2014% عام 18.4ى إل 2009
 % في العمل اإلداري في وزارة الخارجیة منھن31مفوض ومستشار وسكرتیر وملحق. وتبلغ نسبة النساء 

 رئیسة قسم.  33

 
 آذار/مارس) النسبة المئویة للدبلوماسیات في وزارة الخارجیة حتى 2الجدول رقم (

 2014عام 

 سفیر الوظیفة
وزیر 
 مستشار مفوض

سكرتیر 
 أول

سكرتیر 
 ثاني

سكرتیر 
 ملحق ثالث

نسبة 
الدبلوماسي

 ات

النسبة          
 18.6 18.8 30 41.2 20.6 6.5 10 6.35 المئویة

 
 

على المستوى اإلقلیمي والدولي. كما تحظى المرأة  شاركت البرلمانیات بأعمال المنظمات والھیئات - 49
العسكریة في القوات المسلحة بدور كبیر في مختلف مجاالت العمل، وقد ُشكِلت لجنة من المدیریات ذات 
العالقة للنھوض بدور أكثر فاعلیة للمرأة العسكریة، وتعزیز دورھا في میادین جدیدة كالمشاركة في قوات 

نسانیة الخاصة، وتشارك العناصر النسائیة من الخدمات الطبیة الملكیة ومدیریة حفظ السالم والمھام اإل
شؤون المرأة العسكریة في المھام والواجبات الخارجیة؛ وأھمھا مشاركتھا في المستشفیات األردنیة؛ الخط 

ان، عززت الثالث والرابع لیبیریا، المستشفى األردني الخط الثاني الكونغو، قوة الواجب الخاص أفغانست
ھذه المشاركة من قدرتھا على التحمل والقیادة وزیادة سعة اطالعھا وتثقیفھا وتعریفھا بالجیوش األخرى. 
وما تزال تشارك المنتسبات لجھاز األمن العام بالمھام في قوات حفظ السالم واألمن الدولیین، ویعقد معھد 

ت تدریبیة للشرطة النسائیة قبل سفرھن للمشاركة تدریب قوات حفظ السالم التابع لمدیریة األمن العام دورا
في مھام قوات حفظ السالم الدولیة؛ بمواضیع تتعلق بطبیعة المھمة المسندة لھن، وحقوق اإلنسان، وقرارات 

والقرارات الالحقة، والقانون الدولي اإلنساني،  1325األمم المتحدة الخاصة بذلك كقرار مجلس األمن رقم 

ت إعداد المناصب القیادیة. كما عین األمین العام لألمم المتحدة سیدة أردنیة عضوا في باإلضافة إلى دورا
لجنة التحقیق الدولیة النتھاكات حقوق اإلنسان في لیبیا، وتشغل العدید من النساء األردنیات مناصب متقدمة 

 في المنظمات الدولیة.

 
 المادة التاسعة: الجنسیة 

: القانون ال یحرم أبناء األردنیات تعدیل قانون الجنسیة ) حول10( وبشأن توصیة اللجنة رقم - 50
المتزوجات من أجانب من التجنس بالجنسیة األردنیة؛ فیمكن لالبن المولود ألم أردنیة أن یتجنس بالجنسیة 

إلى في المملكة ویكون األب مجھول الجنسیة أو ال جنسیة لھ أو لم تثبت نسبتھ األردنیة على أن تتم الوالدة 
أبیھ قانوناً، وفي غیر ھذه الحاالت فإن التطبیق العملي الرسمي للقانون ال یمنح الحق لألبناء التجنیس 

تعدیل القانون لجھة السماح لمن تخلت عن الجنسیة  2013بالجنسیة األردنیة، وتتضمن الئحة المطالب لعام 
بذلك ودون إثبات انقضاء الزوجیة؛  األردنیة بزواجھا من أجنبي بالعودة للجنسیة األردنیة متى رغبت

 لتخفیف معاناة من تعرضن لھجر الزوج أو غیبتھ، ومساواة األردني واألردنیة في منح األبناء الجنسیة.

عمل الحكومة على تیسیر حیاة أبناء األردنیات المتزوجات من أجانب؛ بتسھیل اإلقامة واإلعفاء كما ت - 51
والتعلیم، واستجابة لالئحة المطالب وجھود منظمات المجتمع  من الغرامات، وضمان حقھم في العمل

أوالد األردنیات حقوقا مدنیة، وقد صدر قرار مجلس الوزراء المدني؛ طالبت مجموعة المبادرة النیابیة منح 
بمنح امتیازات وتسھیالت ألبناء االردنیات المتزوجات من غیر أردنیین؛ سیتم من خاللھ التعامل مع أبناء 

نیات المتزوجات من غیر أردنیین معاملة األردنیین في مجاالت التعلیم والصحة والعمل والتملك األرد
 444.338واالستثمار والحصول على رخص القیادة فئة خصوصي. ھذا وسیستفید من منح االمتیازات 

 2013ألف امرأة أردنیة من غیر أردني. ویعطي قانون جوازات السفر لعام  89ابن من زواج نحو 
لمجلس الوزراء بناء على تنسیب وزیر الداخلیة وألوضاع إنسانیة مبررة إصدار جواز سفر عادي ألبناء 

 األردنیة المتزوجة من غیر أردني لمدة معینة قابلة للتجدید. 
 

 الجزء الثالث 

 التعلیم المادة العاشرة: 

آخرھا االستراتیجیة الوطنیة للتعلیم نفذ األردن عدة استراتیجیات وسیاسات تربویة وتعلیمیة كان  - 52
، مما فتح آفاقا لالستفادة من “تعمیم التعلیم األساسي”وحقق الھدف اإلنمائي الثاني  )،2009-2013(

لتعلیم أن ا 2011الفرص المتاحة لالستثمار برأس المال البشري، وأكدت التعدیالت الدستوریة لعام 
ولتنظیم شؤون المعلمین النقابیة صدر قانون س الحكومة، األساسي إلزامي ومجاني لألردنیین في مدار

% من الموازنة العامة 12شكلت موازنة وزارة التربیة والتعلیم . ھذا و2011نقابة المعلمین األردنیین لعام 
، وشھدت معدالت التحاق الطلبة ببرامج التعلیم 2009% عن عام 3مرتفعة بنسبة  2013للدولة لعام 

% من مجمل السكان، كما أن معدل االلتحاق الصافي في 30راحل حیث تبلغ نسبة الطلبة ارتفاعا بكافة الم
% للذكور)، وتسعى خطة التعلیم للجمیع على زیادة نسب 52.3% لإلناث و 47.7ریاض األطفال (

، عدد ریاض األطفال التابعة لوزارة 2015% في عام 56الملتحقین في برنامج ریاض األطفال إلى 
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ذوي اإلعاقة. وبدورھا سھلت الھیئة المستقلة لالنتخابات عملیة االنتخاب واالقتراع لذوي اإلعاقة بتھیئة 
 .2013مركز في االنتخابات لعام  800مركزاً لالقتراع من بین أكثر من  226كثر من أ

 
 المادة الثامنة: التمثیل على المستوى الدولي 

تمثل المرأة األردنیة األردن في شتى المحافل واالجتماعات والمؤتمرات االقلیمیة والدولیة من خالل  - 48
للبعثات الدبلوماسیة أو كدبلوماسیة عاملة أو كملحق في السفارات، إشغالھا المناصب الدبلوماسیة كرئیسة 

وتشارك بفعالیة في الوفود الرسمیة. ووفقا ألحكام نظام السلك الدبلوماسي یتم تعیین األكفأ من الجنسین، 
% عام 17وتمنح فرص عادلة للقبول دون تمییز، فقد ارتفعت نسبة المشاركة الدبلوماسیة للنساء من 

؛ وفي مواقع: مندوب األردن الدائم لدى األمم المتحدة وسفیرة ووزیر 2014% عام 18.4ى إل 2009
 % في العمل اإلداري في وزارة الخارجیة منھن31مفوض ومستشار وسكرتیر وملحق. وتبلغ نسبة النساء 

 رئیسة قسم.  33

 
 آذار/مارس) النسبة المئویة للدبلوماسیات في وزارة الخارجیة حتى 2الجدول رقم (

 2014عام 

 سفیر الوظیفة
وزیر 
 مستشار مفوض

سكرتیر 
 أول

سكرتیر 
 ثاني

سكرتیر 
 ملحق ثالث

نسبة 
الدبلوماسي

 ات

النسبة          
 18.6 18.8 30 41.2 20.6 6.5 10 6.35 المئویة

 
 

على المستوى اإلقلیمي والدولي. كما تحظى المرأة  شاركت البرلمانیات بأعمال المنظمات والھیئات - 49
العسكریة في القوات المسلحة بدور كبیر في مختلف مجاالت العمل، وقد ُشكِلت لجنة من المدیریات ذات 
العالقة للنھوض بدور أكثر فاعلیة للمرأة العسكریة، وتعزیز دورھا في میادین جدیدة كالمشاركة في قوات 

نسانیة الخاصة، وتشارك العناصر النسائیة من الخدمات الطبیة الملكیة ومدیریة حفظ السالم والمھام اإل
شؤون المرأة العسكریة في المھام والواجبات الخارجیة؛ وأھمھا مشاركتھا في المستشفیات األردنیة؛ الخط 

ان، عززت الثالث والرابع لیبیریا، المستشفى األردني الخط الثاني الكونغو، قوة الواجب الخاص أفغانست
ھذه المشاركة من قدرتھا على التحمل والقیادة وزیادة سعة اطالعھا وتثقیفھا وتعریفھا بالجیوش األخرى. 
وما تزال تشارك المنتسبات لجھاز األمن العام بالمھام في قوات حفظ السالم واألمن الدولیین، ویعقد معھد 

ت تدریبیة للشرطة النسائیة قبل سفرھن للمشاركة تدریب قوات حفظ السالم التابع لمدیریة األمن العام دورا
في مھام قوات حفظ السالم الدولیة؛ بمواضیع تتعلق بطبیعة المھمة المسندة لھن، وحقوق اإلنسان، وقرارات 

والقرارات الالحقة، والقانون الدولي اإلنساني،  1325األمم المتحدة الخاصة بذلك كقرار مجلس األمن رقم 

ت إعداد المناصب القیادیة. كما عین األمین العام لألمم المتحدة سیدة أردنیة عضوا في باإلضافة إلى دورا
لجنة التحقیق الدولیة النتھاكات حقوق اإلنسان في لیبیا، وتشغل العدید من النساء األردنیات مناصب متقدمة 

 في المنظمات الدولیة.

 
 المادة التاسعة: الجنسیة 

: القانون ال یحرم أبناء األردنیات تعدیل قانون الجنسیة ) حول10( وبشأن توصیة اللجنة رقم - 50
المتزوجات من أجانب من التجنس بالجنسیة األردنیة؛ فیمكن لالبن المولود ألم أردنیة أن یتجنس بالجنسیة 

إلى في المملكة ویكون األب مجھول الجنسیة أو ال جنسیة لھ أو لم تثبت نسبتھ األردنیة على أن تتم الوالدة 
أبیھ قانوناً، وفي غیر ھذه الحاالت فإن التطبیق العملي الرسمي للقانون ال یمنح الحق لألبناء التجنیس 

تعدیل القانون لجھة السماح لمن تخلت عن الجنسیة  2013بالجنسیة األردنیة، وتتضمن الئحة المطالب لعام 
بذلك ودون إثبات انقضاء الزوجیة؛  األردنیة بزواجھا من أجنبي بالعودة للجنسیة األردنیة متى رغبت

 لتخفیف معاناة من تعرضن لھجر الزوج أو غیبتھ، ومساواة األردني واألردنیة في منح األبناء الجنسیة.

عمل الحكومة على تیسیر حیاة أبناء األردنیات المتزوجات من أجانب؛ بتسھیل اإلقامة واإلعفاء كما ت - 51
والتعلیم، واستجابة لالئحة المطالب وجھود منظمات المجتمع  من الغرامات، وضمان حقھم في العمل

أوالد األردنیات حقوقا مدنیة، وقد صدر قرار مجلس الوزراء المدني؛ طالبت مجموعة المبادرة النیابیة منح 
بمنح امتیازات وتسھیالت ألبناء االردنیات المتزوجات من غیر أردنیین؛ سیتم من خاللھ التعامل مع أبناء 

نیات المتزوجات من غیر أردنیین معاملة األردنیین في مجاالت التعلیم والصحة والعمل والتملك األرد
 444.338واالستثمار والحصول على رخص القیادة فئة خصوصي. ھذا وسیستفید من منح االمتیازات 

 2013ألف امرأة أردنیة من غیر أردني. ویعطي قانون جوازات السفر لعام  89ابن من زواج نحو 
لمجلس الوزراء بناء على تنسیب وزیر الداخلیة وألوضاع إنسانیة مبررة إصدار جواز سفر عادي ألبناء 

 األردنیة المتزوجة من غیر أردني لمدة معینة قابلة للتجدید. 
 

 الجزء الثالث 

 التعلیم المادة العاشرة: 

آخرھا االستراتیجیة الوطنیة للتعلیم نفذ األردن عدة استراتیجیات وسیاسات تربویة وتعلیمیة كان  - 52
، مما فتح آفاقا لالستفادة من “تعمیم التعلیم األساسي”وحقق الھدف اإلنمائي الثاني  )،2009-2013(

لتعلیم أن ا 2011الفرص المتاحة لالستثمار برأس المال البشري، وأكدت التعدیالت الدستوریة لعام 
ولتنظیم شؤون المعلمین النقابیة صدر قانون س الحكومة، األساسي إلزامي ومجاني لألردنیین في مدار

% من الموازنة العامة 12شكلت موازنة وزارة التربیة والتعلیم . ھذا و2011نقابة المعلمین األردنیین لعام 
، وشھدت معدالت التحاق الطلبة ببرامج التعلیم 2009% عن عام 3مرتفعة بنسبة  2013للدولة لعام 

% من مجمل السكان، كما أن معدل االلتحاق الصافي في 30راحل حیث تبلغ نسبة الطلبة ارتفاعا بكافة الم
% للذكور)، وتسعى خطة التعلیم للجمیع على زیادة نسب 52.3% لإلناث و 47.7ریاض األطفال (

، عدد ریاض األطفال التابعة لوزارة 2015% في عام 56الملتحقین في برنامج ریاض األطفال إلى 
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طالب للشعبة. نسبة االلتحاق الصافي في التعلیم  25شعبھ بطاقة استیعابیة مقدارھا  1060لتعلیم التربیة وا
% 76.9% ذكور، والثانوي 96.9% لإلناث و 99.1؛ األساسي اإللزامي 2012/2013للعام 

% إناث). ویجري العمل على إعداد مشروع قانون معدل لقانون التربیة والتعلیم 83% ذكور و 71.3(
اقب ولي أمر الطفل المتسبب في عدم إلحاق طفلھ بالتعلیم اإللزامي، ولتفعیل إلزامیة التعلیم؛ ھناك لیع

صالحیات مخولة للحاكم اإلداري لمتابعة أولیاء األمور حول موضوع تسرب الطلبة والحاق األبناء 
 بالمدارس.

، 2013% لعام 13رئیس قسم فأكثر تبلغ نسبة القیادات النسائیة في وزارة التربیة والتعلیم بمركز  - 53
%؛ یعزى ذلك إلى أن معظم المدارس األساسیة ھي مدارس مختلطة، وبالتالي فإن 61ومدیرات المدارس 

% 25.8% والمدراء 74.2الكادر التعلیمي فیھا من اإلناث، وتبلغ نسبة المدیرات للمرحلة األساسیة 
% 58.4كبیر في المرحلة الثانویة فالنسبة تبلغ  % للمعلمین، ال یوجد تفاوت32.5% و 67.5والمعلمات 

تبلغ نسبة ذوات اإلعاقة من  %.46.3% وللمعلمات 53.7% للمدیرین، وللمعلمین 41.6للمدیرات و 
 2011عام  %26، ومن أدمجن من الطالبات في برامج التعلیم %0.85واإلداریات  %0.23المعلمات 

) لرفع ھذه النسبة 2017-2013الستراتیجیة الوطنیة للمرأة (وذلك بعد توفیر التسھیالت البیئیة، تسعى ا
، وتم العمل على برنامج دعم حق التعلیم والتأھیل لذوي اإلعاقة الذھنیة في المراكز 2015عام  %35إلى 

التابعة لوزارة التنمیة االجتماعیة والمراكز الخاصة والجمعیات، حیث تصل خدمات الدعم سنویاً إلى الفین 
ین وخمسمائة حالة، كما یتم تقدیم خدمات الدعم داخل المنازل لتسمح لذوي اإلعاقة بالعیش في وحتى الف
 مجتمعھم.

، وفي النظریة %48.5في الكلیات العلمیة % (51.3نسبة اإلناث الملتحقات في الجامعات  - 54
ت في جمیع في امتحان الثانویة العامة على أعلى المعدال وذلك لحصولھن 2012/2013للعام ) 53.6%

 .الفروع، مما یؤھلھن لاللتحاق بالتعلیم الجامعي بسھولة

 
الملتحقات في الجامعات األردنیة حسب الدرجة العلمیة للعام ) النسبة المئویة للطالبات 3جدول رقم (

 2011/2012الدراسي 
 

 بـكالـوریـوس الدرجة العلمیة
دبلوم عالي 

 دكـتــوراه ماجستیر ومھني

 36.3 45.3 71.6 51.3 اإلناثنسبة      

 
 2012الكتاب السنوي  -المصدر: دائرة االحصاءات العامة 

 
 

%، 45.7% وفي الكلیات العلمیة 24عضوات ھیئة التدریس في الجامعات في الكلیات النظریة  وتبلغ نسبة
موقع عمید كلیة لكلیات؛ الطب،  2013/2014وتشغل خمس سیدات في الجامعة األردنیة للعام الدراسي 

جامعات الرسمیة الدراسات العلیا، لغات أجنبیة، علوم تأھیل، وكلیة التمریض، كما یُمثلن في مجالس أمناء ال
بعضو على األقل، وفي المنح التعلیمیة شكلت نسبة المستفیدات من برنامج التأھیل التربوي الذي تقدمھ 

% على 32% من مجموع المبعوثین للحصول على الدبلوم العالي، و 43.5وزارة التربیة والتعلیم 
 % للدورات الخارجیة.12.5 الماجستیر، و

في مدیریة السیاسات  2010االجتماعي في وزارة التربیة والتعلیم عام  استحدث قسم للنوعكما  - 55
والتخطیط االستراتیجي في إدارة التخطیط؛ لتحقیق؛ تكافؤ الفرص والعدالة بین الجنسین من خالل إعداد 

خاصة بالنوع االجتماعي، بناء مؤشرات الوثائق واألدلة التدریبیة والمطبوعات التربویة والدراسات، ول
تم توقیع مذكرة تفاھم بین وزارة التربیة وتحلیل ومراجعة المناھج كخطة مستقبلیة. و د ورش توعیةوعق

والتعلیم والمركز الوطني لحقوق اإلنسان تھدف إلى تدریس حقوق المرأة في مستویات التعلیم المختلفة من 
قسم الحمایة  2012ام استحدثت الوزارة عخالل إدماج مفاھیم حقوق اإلنسان في المناھج المدرسیة، و

توفیر بیئة تعلیمیة آمنة والبیئة اآلمنة؛ قسم حمایة الطفولة من اإلساءة، وتم التوسع في األھداف لتشمل 
تعمل على تنظیم الحیاة االجتماعیة في المدرسة، واستثمار الموارد واإلمكانات المتاحة في المدرسة 

لطلبة وحمایتھم من التعرض للعنف واإلساءة، وإكسابھم والمجتمع لتحسین وتطویر نوعیة الخدمات المقدمة ل
 مھارات شخصیة واجتماعیة تساعدھم على ممارسة دورھم االجتماعي في المدرسة والمجتمع. 

. عملت وزارة %48من مجمل المدارس؛ نسبة الحكومیة منھا  %66تبلغ نسبة المدارس المختلطة  - 56
) بصفتھا عقد األمم المتحدة لمحو األمیة؛ على 2012-2003الفترة (التربیة والتعلیم انطالقا من اعتماد 

 2020إنشاء مراكز لتعلیم الكبار ألغراض التعلیم المستمر لخفض نسبة األمیة والقضاء علیھا بحلول عام 
بأسلوبین وقائي وعالجي، وبرامج ما بعد محو األمیة؛ مسار أكادیمي، ودراسات مسائیة ومنزلیة، ومسار 

تم التوسع في فتح مراكز محو األمیة وإعطاء األولویة للقطاع النسائي في رفع نسب االلتحاق، مھني، ی
وأنھت الوزارة تنفیذ برنامج قضاء بال أمیة الذي حقق إنجازاً واضحاً في مكافحة األمیة من خالل سیاسات 

فت تقریباً األمیة عند وبرامج عمل استھدفت توفیر برامج التعلیم غیر النظامي لمحو أمیة الكبار، وانت
لإلناث؛  %9.9للذكور و  %3.5إلى  2012سنة)، وانخفضت النسبة عام  24-15األفراد من عمر (

والقرائیة  )، وتساوت معدالت االلتحاق واالستمرار في التعلیم64-55تنحصر معظمھا في الفئة العمریة (
یم وتعزیز الثقافة للمتسربین لمعالجة مشكلة بین الجنسین، إضافة إلى السیاسات الموجھة نحو إلزامیة التعل

-13من خالل إعداد وتأھیل المتسربین للفئة العمریة ( -وھي ال تصل لحد الظاھرة  -التسرب والحد منھا
ً وإكسابھم المعارف والمھارات واالتجاھات اإلیجابیة وتأھیلھم لاللتحاق 20-13و ( ) ذكوراً 18 ) إناثا

، وقد نجحت الوزارة “دراسة منزلیة”مال دراستھم كدارسین غیر نظامیین بمؤسسة التدریب المھني أو إك
تُعُد من أقل  -% 0،30إلى  2012/2013في الحد من ھذه المشكلة حتى وصلت نسبة التسرب للعام 

على توفیر “ 2015-2008برنامج اقتصاد المعرفة ”وتم العمل بخطة التطویر التربوي  -النسب عالمیاً 
والدعم المادي للطلبة غیر القادرین على الوفاء بالكلفة غیر المباشرة للتعلیم. وللتغلب على  التعلیم للجمیع،

على تألیف مناھج جدیدة ومطورة وقد صنف  2009مشكلة صعوبات المنھاج عملت الوزارة منذ عام 
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طالب للشعبة. نسبة االلتحاق الصافي في التعلیم  25شعبھ بطاقة استیعابیة مقدارھا  1060لتعلیم التربیة وا
% 76.9% ذكور، والثانوي 96.9% لإلناث و 99.1؛ األساسي اإللزامي 2012/2013للعام 

% إناث). ویجري العمل على إعداد مشروع قانون معدل لقانون التربیة والتعلیم 83% ذكور و 71.3(
اقب ولي أمر الطفل المتسبب في عدم إلحاق طفلھ بالتعلیم اإللزامي، ولتفعیل إلزامیة التعلیم؛ ھناك لیع

صالحیات مخولة للحاكم اإلداري لمتابعة أولیاء األمور حول موضوع تسرب الطلبة والحاق األبناء 
 بالمدارس.

، 2013% لعام 13رئیس قسم فأكثر تبلغ نسبة القیادات النسائیة في وزارة التربیة والتعلیم بمركز  - 53
%؛ یعزى ذلك إلى أن معظم المدارس األساسیة ھي مدارس مختلطة، وبالتالي فإن 61ومدیرات المدارس 

% 25.8% والمدراء 74.2الكادر التعلیمي فیھا من اإلناث، وتبلغ نسبة المدیرات للمرحلة األساسیة 
% 58.4كبیر في المرحلة الثانویة فالنسبة تبلغ  % للمعلمین، ال یوجد تفاوت32.5% و 67.5والمعلمات 

تبلغ نسبة ذوات اإلعاقة من  %.46.3% وللمعلمات 53.7% للمدیرین، وللمعلمین 41.6للمدیرات و 
 2011عام  %26، ومن أدمجن من الطالبات في برامج التعلیم %0.85واإلداریات  %0.23المعلمات 

) لرفع ھذه النسبة 2017-2013الستراتیجیة الوطنیة للمرأة (وذلك بعد توفیر التسھیالت البیئیة، تسعى ا
، وتم العمل على برنامج دعم حق التعلیم والتأھیل لذوي اإلعاقة الذھنیة في المراكز 2015عام  %35إلى 

التابعة لوزارة التنمیة االجتماعیة والمراكز الخاصة والجمعیات، حیث تصل خدمات الدعم سنویاً إلى الفین 
ین وخمسمائة حالة، كما یتم تقدیم خدمات الدعم داخل المنازل لتسمح لذوي اإلعاقة بالعیش في وحتى الف
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، وفي النظریة %48.5في الكلیات العلمیة % (51.3نسبة اإلناث الملتحقات في الجامعات  - 54
ت في جمیع في امتحان الثانویة العامة على أعلى المعدال وذلك لحصولھن 2012/2013للعام ) 53.6%

 .الفروع، مما یؤھلھن لاللتحاق بالتعلیم الجامعي بسھولة

 
الملتحقات في الجامعات األردنیة حسب الدرجة العلمیة للعام ) النسبة المئویة للطالبات 3جدول رقم (

 2011/2012الدراسي 
 

 بـكالـوریـوس الدرجة العلمیة
دبلوم عالي 

 دكـتــوراه ماجستیر ومھني

 36.3 45.3 71.6 51.3 اإلناثنسبة      

 
 2012الكتاب السنوي  -المصدر: دائرة االحصاءات العامة 

 
 

%، 45.7% وفي الكلیات العلمیة 24عضوات ھیئة التدریس في الجامعات في الكلیات النظریة  وتبلغ نسبة
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بعضو على األقل، وفي المنح التعلیمیة شكلت نسبة المستفیدات من برنامج التأھیل التربوي الذي تقدمھ 
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تم توقیع مذكرة تفاھم بین وزارة التربیة وتحلیل ومراجعة المناھج كخطة مستقبلیة. و د ورش توعیةوعق
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على تألیف مناھج جدیدة ومطورة وقد صنف  2009مشكلة صعوبات المنھاج عملت الوزارة منذ عام 
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التعلیم الطریق غیر المسلوك إصالح ”األردن في المرتبة األولى في التعلیم في تقریر البنك الدولي 
 على مستوى الشرق األوسط وشمال أفریقیا.)“ 2008(

) إلى فجوة في التحاق الطالب من الجنسین بالتعلیم الثانوي المھني وزیادة 4،5تشیر الجداول رقم ( - 57
على التعلیم الثانوي األكادیمي لالعتقاد السائد بأن الدراسة األكادیمیة تساعد الطالب في الحصول  ھمإقبال

ع اجتماعي جید یوفر لھم فرص عمل أفضل، فال تزال نسبة االلتحاق بالتعلیم الثانوي المھني على وض
متأثرة بالتنمیط االجتماعي السائد واألدوار االجتماعیة المسندة إلى كل من الذكر واألنثى، كما أن الفجوة 

ات على التخصصات ال زالت قائمة على أساس النوع االجتماعي تلقي بظاللھا على نسب إقبال الطالب
الزراعیة والفندقیة، وتمركز الطالبات في التخصصات المھنیة األكثر قبوالً من  ،المھنیة ال سیما الصناعیة

 مجتمعیة. ناحیة

 
 

 ) النسبة المئویة لتوزیع الطلبة في مسارات التعلیم العام4جدول رقم (
2012-2013 

 

النسبة الطلبة في التعلیم الثانوي المھني 
 لمجموع طلبة الثانوي بالنسبة

 نسبة الطلبة في التعلیم الثانوي األكادیمي
 بالنسبة لمجموع طلبة الثانوي 

 إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع

      13.2% 18.1% 8.6% 86.8% 81.9% 91.4% 

 
 
  

 ) النسبة المئویة لتوزیع طلبة التعلیم الثانوي المھني اإلناث 5جدول رقم (
 التخصصحسب 
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 منزلي
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 تقلیدیة

تطب
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 1،66 1،00 إناث

17،1
8 94،85 

100،0
0 100،0 100،00 0،00 

5،2
2 

 

المصدر: وزارة التربیة والتعلیم/ قسم إدارة نظام المعلومات 5، 4للجدولین رقم    
 
 

إلى أن تصبح ممارسة الریاضة جزء من الحیاة الیومیة للطلبة، وتم  وزارة التربیة والتعلیمتنظر  - 58
تعزیز ھذه الممارسات من خالل تطبیق جائزة الملك عبد هللا الثاني للیاقة البدنیة، وقد بلغت نسبة مشاركة 

الطلبة من خالل  ارة) من مجموع الطلبة المشاركین، وتتابع الوز%54( 2012/2013الفتیات فیھا للعام 
عقد معسكرات للفائزین والمتمیزین وربطھم بالمنتخبات الوطنیة، یعنى منھج التربیة الریاضیة بالطالبة 
ً بذلك خصائص نموھا واالھتمام بجوانب  ً في العملیة التعلیمیة والتربویة، مراعیا ویعتبرھا محوراً ھاما

یة وحاجاتھا ومیولھا واستعداداتھا وقدراتھا، ویتاح المجال شخصیتھا الجسمیة والعقلیة واالجتماعیة واالنفعال
للطالبات لممارسة جمیع األنشطة الریاضیة والبدنیة من خالل األلعاب الجماعیة والفردیة؛ فھَن یمارسن 
كرة القدم والسلة والید والطائرة والریشة وألعاب القوى، وعلى مستوى البطوالت المحلیة؛ تشارك الطالبات 

ق الریاضیة المدرسیة كما تشارك المعلمات في تدریب الفرق الریاضیة وتحكیم وإدارة البطوالت في الفر
 المدرسیة المحلیة وتنظیمھا.

ألف  117تسھم األونروا في توفیر التعلیم لالجئین من الصف األول وحتى العاشر، بلغ عدد الطلبة  - 59
 %.48.5% ولإلناث 51.5بنسبة تبلغ للذكور  2013طالب للعام 

 
 2012/2013) توزیع مدارس ومعلمین األونروا 6جدول رقم (

 المجموع مختلطة إناث ذكور البیان

 173 15 72 86 عدد المدارس     

 4 420 صفر 2 299 2 121 عدد المعلمین
 

المصدر: الوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین (األونروا)   
 
 

) توزیع المدارس والمعلمین التابعة لألونروا. ویتم تدریب الطالبات على مبادئ 6یوضح الجدول رقم (
حقوق اإلنسان والمشاركة السیاسیة ضمن مشروع برلمانات مدرسیة؛ لیكن ناخبات ومرشحات، یشرف 

یتین متوسطتین؛ على البرنامج إدارة التعلیم، وتوفر األونروا الدراسة المجانیة من خالل كلیتین جامع
طالبة، وتكنولوجیا  25األولى؛ وادي السیر المتوسطة وتقدم دراسة الھندسة المعماریة، بلغ عدد اإلناث فیھا 

% من الطلبة، والثانیة؛ كلیة تدریب عمان؛ تقدم دراسة 30طالبة یشكلن  30الحاسوب؛ عدد اإلناث فیھا 
%. أما كلیة العلوم التربویة واآلداب الجامعیة 85فیھا دبلوم المھن الطبیة وإدارة وتجمیل، نسبة الطالبات 

% لتفوقھن في امتحانات الثانویة العامة. كما تقوم وحدة التدریب بعقد 90فترتفع فیھا نسبة اإلناث إلى 



دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس   |   309

التعلیم الطریق غیر المسلوك إصالح ”األردن في المرتبة األولى في التعلیم في تقریر البنك الدولي 
 على مستوى الشرق األوسط وشمال أفریقیا.)“ 2008(

) إلى فجوة في التحاق الطالب من الجنسین بالتعلیم الثانوي المھني وزیادة 4،5تشیر الجداول رقم ( - 57
على التعلیم الثانوي األكادیمي لالعتقاد السائد بأن الدراسة األكادیمیة تساعد الطالب في الحصول  ھمإقبال

ع اجتماعي جید یوفر لھم فرص عمل أفضل، فال تزال نسبة االلتحاق بالتعلیم الثانوي المھني على وض
متأثرة بالتنمیط االجتماعي السائد واألدوار االجتماعیة المسندة إلى كل من الذكر واألنثى، كما أن الفجوة 

ات على التخصصات ال زالت قائمة على أساس النوع االجتماعي تلقي بظاللھا على نسب إقبال الطالب
الزراعیة والفندقیة، وتمركز الطالبات في التخصصات المھنیة األكثر قبوالً من  ،المھنیة ال سیما الصناعیة

 مجتمعیة. ناحیة

 
 

 ) النسبة المئویة لتوزیع الطلبة في مسارات التعلیم العام4جدول رقم (
2012-2013 

 

النسبة الطلبة في التعلیم الثانوي المھني 
 لمجموع طلبة الثانوي بالنسبة

 نسبة الطلبة في التعلیم الثانوي األكادیمي
 بالنسبة لمجموع طلبة الثانوي 

 إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع

      13.2% 18.1% 8.6% 86.8% 81.9% 91.4% 

 
 
  

 ) النسبة المئویة لتوزیع طلبة التعلیم الثانوي المھني اإلناث 5جدول رقم (
 التخصصحسب 

 
نوع 
 التعلیم

صناع
 فندقي ي

زراع
 ي

إنتاج 
 تجمیل مالبس

تربیة 
 طفل

تصنیع 
 منزلي

حرف 
 تقلیدیة

تطب
 یقي

          
 1،66 1،00 إناث

17،1
8 94،85 

100،0
0 100،0 100،00 0،00 

5،2
2 

 

المصدر: وزارة التربیة والتعلیم/ قسم إدارة نظام المعلومات 5، 4للجدولین رقم    
 
 

إلى أن تصبح ممارسة الریاضة جزء من الحیاة الیومیة للطلبة، وتم  وزارة التربیة والتعلیمتنظر  - 58
تعزیز ھذه الممارسات من خالل تطبیق جائزة الملك عبد هللا الثاني للیاقة البدنیة، وقد بلغت نسبة مشاركة 

الطلبة من خالل  ارة) من مجموع الطلبة المشاركین، وتتابع الوز%54( 2012/2013الفتیات فیھا للعام 
عقد معسكرات للفائزین والمتمیزین وربطھم بالمنتخبات الوطنیة، یعنى منھج التربیة الریاضیة بالطالبة 
ً بذلك خصائص نموھا واالھتمام بجوانب  ً في العملیة التعلیمیة والتربویة، مراعیا ویعتبرھا محوراً ھاما

یة وحاجاتھا ومیولھا واستعداداتھا وقدراتھا، ویتاح المجال شخصیتھا الجسمیة والعقلیة واالجتماعیة واالنفعال
للطالبات لممارسة جمیع األنشطة الریاضیة والبدنیة من خالل األلعاب الجماعیة والفردیة؛ فھَن یمارسن 
كرة القدم والسلة والید والطائرة والریشة وألعاب القوى، وعلى مستوى البطوالت المحلیة؛ تشارك الطالبات 

ق الریاضیة المدرسیة كما تشارك المعلمات في تدریب الفرق الریاضیة وتحكیم وإدارة البطوالت في الفر
 المدرسیة المحلیة وتنظیمھا.

ألف  117تسھم األونروا في توفیر التعلیم لالجئین من الصف األول وحتى العاشر، بلغ عدد الطلبة  - 59
 %.48.5% ولإلناث 51.5بنسبة تبلغ للذكور  2013طالب للعام 

 
 2012/2013) توزیع مدارس ومعلمین األونروا 6جدول رقم (

 المجموع مختلطة إناث ذكور البیان

 173 15 72 86 عدد المدارس     

 4 420 صفر 2 299 2 121 عدد المعلمین
 

المصدر: الوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین (األونروا)   
 
 

) توزیع المدارس والمعلمین التابعة لألونروا. ویتم تدریب الطالبات على مبادئ 6یوضح الجدول رقم (
حقوق اإلنسان والمشاركة السیاسیة ضمن مشروع برلمانات مدرسیة؛ لیكن ناخبات ومرشحات، یشرف 

یتین متوسطتین؛ على البرنامج إدارة التعلیم، وتوفر األونروا الدراسة المجانیة من خالل كلیتین جامع
طالبة، وتكنولوجیا  25األولى؛ وادي السیر المتوسطة وتقدم دراسة الھندسة المعماریة، بلغ عدد اإلناث فیھا 

% من الطلبة، والثانیة؛ كلیة تدریب عمان؛ تقدم دراسة 30طالبة یشكلن  30الحاسوب؛ عدد اإلناث فیھا 
%. أما كلیة العلوم التربویة واآلداب الجامعیة 85فیھا دبلوم المھن الطبیة وإدارة وتجمیل، نسبة الطالبات 

% لتفوقھن في امتحانات الثانویة العامة. كما تقوم وحدة التدریب بعقد 90فترتفع فیھا نسبة اإلناث إلى 
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دورات مجانیة حول مھارات وأصول التقدم لطلب وظیفة لتمكین الخریجات من التقدم للوظائف المناسبة 
% ویعمل فریق متخصص على وضع 1.9. بلغت نسبة التسرب في مدارس األونروا مباشرة بعد التخرج

خطة للحد من التسرب من خالل برنامج تعزیز التحصیل الدراسي والتوعیة بمخاطر الزواج المبكر 
وبرنامج البیئة الجاذبة للطلبة. ویتم تحلیل المناھج من منظور النوع االجتماعي بإدخال مواد إثرائیة لمعالجة 

 المناھج وتم تدریب المعلمین على توظیف ھذه المواد اإلثرائیة لتفادي الخلل في المناھج. 

 
 المادة الحادیة عشر: العمل 

تأثر األردن اقتصادیا باألزمات العالمیة، وبالوضع في الشرق األوسط؛ خاصة األزمة السوریة،  - 60
%  22.2% مقابل 10.6(للذكور  2013% عام 12.6ویشھد ارتفاعا في معدالت البطالة التي تبلغ 

لمؤتمر الدولي لإلناث). وقد أظھر التقریر الوطني الثاني للمملكة حول تقییم التقدم في تنفیذ برنامج عمل ا
ً في  2014وما بعد  - 1994للسكان والتنمیة القاھرة  والمتضمن محاور تتعلق بقضایا المرأة؛ تحسنا

المؤشرات الصحیة والتعلیمیة والمشاركة السیاسیة، وتراجعا في مؤشرات المشاركة االقتصادیة للمرأة، 
راتھا وتمكینھا في ظل انخفاض معدالت وركز على أھمیة تعزیز الخدمات المساندة لعمل المرأة، وبناء قد

مشاركتھا االقتصادیة على الرغم من ارتفاع مستواھا التعلیمي، وانخفاض فرصھا في الحصول على 
 الموارد والتحكم بھا، وھو ما یؤثر سلباً على فرص تمكینھا. 

لتمكین  ) مجموعة من اإلجراءات التنفیذیة2016-2013تضمن برنامج عمل الحكومة لألعوام ( - 61
المرأة خاصة في مجال تعزیز المشاركة في سوق العمل؛ من خالل زیادة مشاركة المرأة في العملیة 
اإلنتاجیة، ورفع معدل المشاركة االقتصادیة، وتوفیر الحمایة االجتماعیة، وتشجیع دخول المرأة إلى سوق 

وسعة الجغرافیة، مع إدخال برامج العمل، وتوسیع قاعدة الشمول بالضمان االجتماعي القائم على أساس الت
خاصة إلدراج الفئات غیر الُممثلة، وتعدیل التشریعات التي تحد من التمیز ضد المرأة في سوق العمل من 
ً للعاملین في الشركات غیر المشمولة  ناحیة فرق األجور، وجعل تغطیة التأمین الصحي إلزامیة تدریجیا

وفیر نوافذ تمویلیة بشروط میسرة للمشاریع المتناھیة الصغر بخطط تأمین أخرى، باإلضافة إلى تنظیم ت
التي ستعمل على توفیر فرص عمل وإیجاد دخل للمتعطلین عن العمل؛ مما یعزز زیادة مشاركة المرأة في 

%، حیث یبلغ معدل النشاط 16العملیة اإلنتاجیة، ویساھم في رفع معدل مشاركتھا االقتصادیة لتصل إلى 
% لإلناث، وتتركز نسبة 13.2% مقابل 60.43%؛ تبلغ نسبتھ للذكور 37.1نیین االقتصادي لألرد

%في قطاع اإلدارة العامة و 14.1% في قطاع الصحة و 14.6 % من المشتغالت في التعلیم و41.7
% من إجمالي المشتغالت اإلناث یحملن مؤھل الثانویة العامة 21.4% في الصناعات التحویلیة. إن 6.2

% من حملة البكالوریوس فأعلى. وقد سجلت النساء في األعمار المتقدمة أدنى معدل 56.7 فما دون، و
% للفئة العمریة 1.5) سنة، واستمر باالنخفاض إلى 54-40% للفئة العمریة (12.0للمشاركة والذي بلغ 

 غیر مسؤوالت عن تحمل -من وجھة نظر المجتمع  -سنة، حیث تعتبر النساء في ھذه األعمار  55-64
 مشاریع % من المشتغلین بدون أجر ھم من اإلناث، كما أن العمل في15.2حوالي  أعباء اإلعالة، كما أن

ً  أسریة وتدریبھم. لم  العاملین كفاءة رفع في یساھم ال التنظیم؛ من متدنیة یكون موسمیا وبدرجة ما غالبا
؛ رغم أن ھذا %4الخاص  لحسابھنتتجاوز نسبة اإلناث المشتغالت صاحبات األعمال أو الالتي یعملن 

 العمل یالئم المرأة ویسمح لھا بالتوفیق بین العمل والمسؤولیات العائلیة.

 العمل على سوق منھا ضعف مقدرة بعدة أسباب مرتبط العمل قوة النساء في مشاركة تدنيإن  - 62
االقتصادیة التي یمكن النسویة، ووجود عوائق أمام وصولھن إلى الموارد  العاملة القوى عرض استیعاب

 مستمرة عوامل ھناكالعام، كما أن  تركز عمل النساء في القطاع یفسر للرجال الوصول إلیھا، األمر الذى
 اجتماعیة األجور وأسباب المھمشة وتدني العمالة في ؛ منھا انخراطھنالعمل سوق خارج إلى بالنساء تدفع

منھا التمییز بین الجنسین في سن التقاعد. تعمل اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة بالتعاون مع  وثقافیة
 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي على تنفیذ برامج لرفع الوعي بالمخاطر الناجمة عن التقاعد المبكر. 

 
ب الجنس وفئات العمر للعام سنة فأكثر حس 15) النسبة المئویة للسكان خارج قوة العمل 2شكل رقم (

2013 
 

 

 

 

 
 

 موقع دائرة اإلحصاءات العامة المصدر:
 

% 12.3في متوسط األجور بین الجنسین لصالح الذكور تشكل  فجوة إلى أن ھناك اإلحصاءات تشیر - 63
 على تحصل المرأة %11والعام  %17تظھر بشكل واضح في القطاعین الخاص بنسبة ، و2011لعام 
من أجر الرجل وتصل  %85.8الخدمات بنسبة في  الصناعة وبفجوة أقل قطاع من أجر الرجل في 57%
في التعلیم؛  %24.5في الصحة والعمل االجتماعي، و  %26.0في الصناعات التحویلیة  %40.3إلى 

تمثل ھذه الفجوة تحدیاً كبیراً نظراً الرتفاع نسبة العامالت في التعلیم، ولتحدید عوامل وأسباب عدم المساواة 
برئاسة مشتركة من وزارة العمل  2011عام “ أنشأت اللجنة الوطنیة لإلنصاف في األجور”في األجر؛ 

لنقابات العمالیة، المجتمع المدني والرسمي، غرفتي وممثلین عن اواللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة 
التجارة والصناعة ووسائل اإلعالم، وبدعم من منظمة العمل الدولیة، تھدف إلى تعزیز الوسائل الفعالة 
لردم الفجوة في األجور بین الجنسین والتطبیق الفعال لمعاییر العمل الدولیة، خاصة اتفاقیتي منظمة العمل 

، أجرت اللجنة القانونیة في اللجنة الوطنیة لإلنصاف في األجور دراسة 111ورقم  100الدولیة رقم 
عرضت على أعضاء مجلس النواب في جلسة حواریة خلصت إلى “ نحو المساواة في األجور”بعنوان 

ضرورة تعدیل التشریعات العمالیة، حیث أعدت وزارة العمل مشروع قانون معدل لقانون العمل لیتم 
المتعلقة بتوفیر حضانة لرعایة أطفال العاملین، وللمادة  72جلس األمة یتضمن تعدیال للمادة عرضھ على م

 التي سنت بھدف حمایة النساء ولكنھا تقید من فرص ومجاالت عملھن، وغیرھا من المواد. 69
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دورات مجانیة حول مھارات وأصول التقدم لطلب وظیفة لتمكین الخریجات من التقدم للوظائف المناسبة 
% ویعمل فریق متخصص على وضع 1.9. بلغت نسبة التسرب في مدارس األونروا مباشرة بعد التخرج

خطة للحد من التسرب من خالل برنامج تعزیز التحصیل الدراسي والتوعیة بمخاطر الزواج المبكر 
وبرنامج البیئة الجاذبة للطلبة. ویتم تحلیل المناھج من منظور النوع االجتماعي بإدخال مواد إثرائیة لمعالجة 

 المناھج وتم تدریب المعلمین على توظیف ھذه المواد اإلثرائیة لتفادي الخلل في المناھج. 

 
 المادة الحادیة عشر: العمل 

تأثر األردن اقتصادیا باألزمات العالمیة، وبالوضع في الشرق األوسط؛ خاصة األزمة السوریة،  - 60
%  22.2% مقابل 10.6(للذكور  2013% عام 12.6ویشھد ارتفاعا في معدالت البطالة التي تبلغ 

لمؤتمر الدولي لإلناث). وقد أظھر التقریر الوطني الثاني للمملكة حول تقییم التقدم في تنفیذ برنامج عمل ا
ً في  2014وما بعد  - 1994للسكان والتنمیة القاھرة  والمتضمن محاور تتعلق بقضایا المرأة؛ تحسنا

المؤشرات الصحیة والتعلیمیة والمشاركة السیاسیة، وتراجعا في مؤشرات المشاركة االقتصادیة للمرأة، 
راتھا وتمكینھا في ظل انخفاض معدالت وركز على أھمیة تعزیز الخدمات المساندة لعمل المرأة، وبناء قد

مشاركتھا االقتصادیة على الرغم من ارتفاع مستواھا التعلیمي، وانخفاض فرصھا في الحصول على 
 الموارد والتحكم بھا، وھو ما یؤثر سلباً على فرص تمكینھا. 

لتمكین  ) مجموعة من اإلجراءات التنفیذیة2016-2013تضمن برنامج عمل الحكومة لألعوام ( - 61
المرأة خاصة في مجال تعزیز المشاركة في سوق العمل؛ من خالل زیادة مشاركة المرأة في العملیة 
اإلنتاجیة، ورفع معدل المشاركة االقتصادیة، وتوفیر الحمایة االجتماعیة، وتشجیع دخول المرأة إلى سوق 

وسعة الجغرافیة، مع إدخال برامج العمل، وتوسیع قاعدة الشمول بالضمان االجتماعي القائم على أساس الت
خاصة إلدراج الفئات غیر الُممثلة، وتعدیل التشریعات التي تحد من التمیز ضد المرأة في سوق العمل من 
ً للعاملین في الشركات غیر المشمولة  ناحیة فرق األجور، وجعل تغطیة التأمین الصحي إلزامیة تدریجیا

وفیر نوافذ تمویلیة بشروط میسرة للمشاریع المتناھیة الصغر بخطط تأمین أخرى، باإلضافة إلى تنظیم ت
التي ستعمل على توفیر فرص عمل وإیجاد دخل للمتعطلین عن العمل؛ مما یعزز زیادة مشاركة المرأة في 

%، حیث یبلغ معدل النشاط 16العملیة اإلنتاجیة، ویساھم في رفع معدل مشاركتھا االقتصادیة لتصل إلى 
% لإلناث، وتتركز نسبة 13.2% مقابل 60.43%؛ تبلغ نسبتھ للذكور 37.1نیین االقتصادي لألرد

%في قطاع اإلدارة العامة و 14.1% في قطاع الصحة و 14.6 % من المشتغالت في التعلیم و41.7
% من إجمالي المشتغالت اإلناث یحملن مؤھل الثانویة العامة 21.4% في الصناعات التحویلیة. إن 6.2

% من حملة البكالوریوس فأعلى. وقد سجلت النساء في األعمار المتقدمة أدنى معدل 56.7 فما دون، و
% للفئة العمریة 1.5) سنة، واستمر باالنخفاض إلى 54-40% للفئة العمریة (12.0للمشاركة والذي بلغ 

 غیر مسؤوالت عن تحمل -من وجھة نظر المجتمع  -سنة، حیث تعتبر النساء في ھذه األعمار  55-64
 مشاریع % من المشتغلین بدون أجر ھم من اإلناث، كما أن العمل في15.2حوالي  أعباء اإلعالة، كما أن

ً  أسریة وتدریبھم. لم  العاملین كفاءة رفع في یساھم ال التنظیم؛ من متدنیة یكون موسمیا وبدرجة ما غالبا
؛ رغم أن ھذا %4الخاص  لحسابھنتتجاوز نسبة اإلناث المشتغالت صاحبات األعمال أو الالتي یعملن 

 العمل یالئم المرأة ویسمح لھا بالتوفیق بین العمل والمسؤولیات العائلیة.

 العمل على سوق منھا ضعف مقدرة بعدة أسباب مرتبط العمل قوة النساء في مشاركة تدنيإن  - 62
االقتصادیة التي یمكن النسویة، ووجود عوائق أمام وصولھن إلى الموارد  العاملة القوى عرض استیعاب

 مستمرة عوامل ھناكالعام، كما أن  تركز عمل النساء في القطاع یفسر للرجال الوصول إلیھا، األمر الذى
 اجتماعیة األجور وأسباب المھمشة وتدني العمالة في ؛ منھا انخراطھنالعمل سوق خارج إلى بالنساء تدفع

منھا التمییز بین الجنسین في سن التقاعد. تعمل اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة بالتعاون مع  وثقافیة
 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي على تنفیذ برامج لرفع الوعي بالمخاطر الناجمة عن التقاعد المبكر. 

 
ب الجنس وفئات العمر للعام سنة فأكثر حس 15) النسبة المئویة للسكان خارج قوة العمل 2شكل رقم (

2013 
 

 

 

 

 
 

 موقع دائرة اإلحصاءات العامة المصدر:
 

% 12.3في متوسط األجور بین الجنسین لصالح الذكور تشكل  فجوة إلى أن ھناك اإلحصاءات تشیر - 63
 على تحصل المرأة %11والعام  %17تظھر بشكل واضح في القطاعین الخاص بنسبة ، و2011لعام 
من أجر الرجل وتصل  %85.8الخدمات بنسبة في  الصناعة وبفجوة أقل قطاع من أجر الرجل في 57%
في التعلیم؛  %24.5في الصحة والعمل االجتماعي، و  %26.0في الصناعات التحویلیة  %40.3إلى 

تمثل ھذه الفجوة تحدیاً كبیراً نظراً الرتفاع نسبة العامالت في التعلیم، ولتحدید عوامل وأسباب عدم المساواة 
برئاسة مشتركة من وزارة العمل  2011عام “ أنشأت اللجنة الوطنیة لإلنصاف في األجور”في األجر؛ 

لنقابات العمالیة، المجتمع المدني والرسمي، غرفتي وممثلین عن اواللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة 
التجارة والصناعة ووسائل اإلعالم، وبدعم من منظمة العمل الدولیة، تھدف إلى تعزیز الوسائل الفعالة 
لردم الفجوة في األجور بین الجنسین والتطبیق الفعال لمعاییر العمل الدولیة، خاصة اتفاقیتي منظمة العمل 

، أجرت اللجنة القانونیة في اللجنة الوطنیة لإلنصاف في األجور دراسة 111ورقم  100الدولیة رقم 
عرضت على أعضاء مجلس النواب في جلسة حواریة خلصت إلى “ نحو المساواة في األجور”بعنوان 

ضرورة تعدیل التشریعات العمالیة، حیث أعدت وزارة العمل مشروع قانون معدل لقانون العمل لیتم 
المتعلقة بتوفیر حضانة لرعایة أطفال العاملین، وللمادة  72جلس األمة یتضمن تعدیال للمادة عرضھ على م

 التي سنت بھدف حمایة النساء ولكنھا تقید من فرص ومجاالت عملھن، وغیرھا من المواد. 69
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ین تضمنت سیاسات ومؤشرات للتمك 2009أعد المجلس األعلى للسكان وثیقة الفرصة السكانیة لعام  - 64
االقتصادي واالجتماعي للنساء؛ نظرا لدورھن في تحقیق الفرصة السكانیة واالنتفاع منھا، وقد أقرت ھذه 

، كما أعد المجلس خطة متابعة وتقییم للوثیقة، وتم تضمین محور 2010الوثیقة من مجلس الوزراء عام 
العالقة ضمن البرامج تحسین الوضع االقتصادي واالجتماعي للمرأة ضمن السیاسات والمؤشرات ذات 

التنفیذیة التنمویة التي تعدھا وزارة التخطیط والتعاون الدولي بالتعاون مع الجھات ذات العالقة، حیث یبذل 
األردن جھودا لتعزیز دور النساء في الحیاة االقتصادیة. كما أنھ یشارك في المحافل الدولیة بعضویة منتدى 

ار لدول الشرق األوسط وشمال إفریقیا ودول منظمة التعاون سیدات األعمال في إطار برنامج االستثم
والتنمیة االقتصادیة، الذي یھدف إلى تطویر السیاسات والتشریعات لدى الدول األعضاء من أجل زیادة 

كنقطة اتصال  2011مساھمة النساء ودعم التوازن الجندري في األعمال، وشكلت لجنة عمل وطنیة عام 
عن القطاع العام والخاص والجمعیات التي تُعنى بشؤون صاحبات األعمال،  ضمت في عضویتھا ممثلین

دولة من دول المنطقة. كما تحتضن  18ویشارك األردن في إعداد دلیل إرشادي لصاحبات األعمال یشمل 
من أھدافھ تحفیز  وزارة الصناعة والتجارة والتموین مشروعا یھدف إلى تنمیة التجارة بین الدول العربیة،

ر النساء والشباب في التجارة، وتم عقد عدة دورات تدریبیة لترویج منتجات صاحبات األعمال في دو
) بعین االعتبار الفجوة الكبیرة 2020-2011األسواق الخارجیة. كما أخذت االستراتیجیة الوطنیة للتشغیل (

وكیفیة تجاوزھا، ولتنمیة بین المشتغلین الذكور واإلناث، والمعیقات التي تواجھ اإلناث في سوق العمل، 
أعمال ومشاریع النساء الریادیات وخاصة من الحجم المیكروي إلى الصغیر والمتوسط. وقد صدرت 

بموجب قانون رخص المھن لمدینة عمان بھدف  2011تعلیمات ترخیص المھن من داخل المنزل لسنة 
ونیة في عدة قطاعات اقتصادیة تحفیز وتمكین ربات المنازل من مزاولة األعمال من منازلھن بصفة قان

 مھنیة. 

مع ھیئة  2013 وزارة العمل في مذكرة تفاھم بنھایة عام لدعم المشاركة االقتصادیة للنساء وقعت - 65
األمم المتحدة للمرأة لتعزیز الجھود وتحقیق العدالة بین الجنسین وتمكین المرأة وتوفیر فرص عمل من 

ق العمل، وتوفیر إطار من التعاون ومتابعة سیر تقدم األنشطة. خالل؛ تطویر القوانین، وممارسات سو
أطلقت الوزارة “ للحملة الوطنیة للتشغیل وتخفیض معدل البطالة في المناطق النائیة وجیوب الفقر”وتنفیذاً 

تضمنت مبادرة تشغیل النساء من المنزل كجزء من  2013في بدایة “ أیام وطنیة للتشغیل”المرحلة الثانیة 
فرصة عمل في  1 227ول للمساھمة بتعزیز مشاركتھن االقتصادیة، وفرت المرحلة األولى للحملة الحل

فرصة في المناطق النائیة بعد تدریب النساء على المھارات الحیاتیة والمھنیة  57القطاع الخاص؛ منھا 
 600ریب وتشغیل والتسویق وتزویدھن بالوسائل واألدوات الالزمة، وتم االتفاق على توقیع اتفاقیة تد

أكثر من نصف فرص العمل ؛ مع التركیز على جیوب الفقر. 2014امرأة في كافة المحافظات خالل عام 
% ولألمیات 55.8التي استفادت منھا اإلناث كانت لحملة المؤھل الجامعي بنسبة  2012المستحدثة عام 

 % من إجمالي فرص العمل المستحدثة.2.7بنسبة 

سیاسة تعزیز مشاركة اإلناث في برامج  العمل ومن خالل مؤسسة التدریب المھني؛تبنت وزارة  - 66
 التدریب المھني وتأھیلھن للمشاركة في سوق العمل؛ من خالل معاھدھا المنتشرة في كافة أنحاء المملكة،

وذلك من خالل تدریبھن على مھن وتخصصات تؤھلھن لاللتحاق بسوق العمل حسب احتیاجاتھ، وتأھیلھن 
لتشغیل الذاتي بفتح مشاریع صغیرة، وباألخص في األماكن النائیة والفقیرة، باإلضافة إلى تدریب النزیالت ل

في مراكز االصالح والتأھیل على مھن تساعدھن وتأھلھن للخروج إلى سوق العمل بعد انتھاء فترة 
نتاجیة لتشغیل اإلناث في محكومیتھن، كما تقوم المؤسسة بتدریب الفتیات ذوات اإلعاقة. وتم فتح فروع إ

عن عمل  عدد من المناطق النائیة. ودعم صندوق التشغیل والتعلیم والتدریب المھني والتقني الباحثین
ملیون دینار من خالل عدة برامج؛ منھا المساھمة بجزء من الرواتب، ومنح بعض االمتیازات  24 يبحوال

إعفائھن من الرسوم التدریبیة، وتأمین بدل مواصالت، وتحفیزھن لاللتحاق بالتدریب، منھا  للمشتغالت
ویتم ذلك بالتعاون مع الجمعیات الخیریة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ھذا وتشكل نسبة 

 %.35.8الفتیات الملتحقات ببرامج التدریب المھني 

متیازات أفضل، وتنظم صدرت عدة أنظمة وتعلیمات بموجب قانون العمل تعطي لعامالت المنازل ا - 67
عمل المكاتب الخاصة باستقدامھن، ومراقبة مدى التزام المكاتب بأحكام القانون، ولوزیر العمل إغالق 

نظام العاملین في المنازل وطھاتھا  2013وصدر في كانون ثاني  المكتب حال ثبوت انتھاكھ لحقوقھن،
مع أحكام قانون العمل ومعاییر العمل الدولیة لیتوافق  2009وبستانیھا ومن في حكمھم المعدل لنظام عام 

والعھدین الدولیین. وُشكلت في وزارة العمل مدیریة شؤون العاملین في المنازل من غیر األردنیین بموجب 
ساعات ومنحن الحق في  8أحكام النظام؛ وخفضت التعلیمات الخاصة بعامالت المنازل ساعات العمل إلى 

وأسبوعیة لمدة یوم وإعالم رب العمل عن مكان قضاء اإلجازة، وشمولھن یوما،  14إجازة سنویة لمدة 
بقرار وزیر العمل إلزام رب العمل بفتح حساب بنكي لعاملة  2011بالتأمین الصحي، وبدأ العمل في تموز 

المنزل وتقدیم ما یثبت ذلك، وعدم احتجاز جواز سفرھا وأن یكون في متناول یدھا، وعند نقل العاملة 
 آخر یجب حضورھا أمام الموظف المعني لتأكید موافقتھا وحصولھا على جمیع مستحقاتھا. لمنزل 

جمیع العاملین  2014لتعزیز المشاركة االقتصادیة للنساء استھدف قانون الضمان االجتماعي لعام  - 68
ل ومن لحسابھم الخاص وأصحاب العمل والشركاء العاملین في منشآتھم، ویجوز تطبیقھ على خدم المناز

أشخاص، مما یعزز الحمایة االجتماعیة واالقتصادیة  5في حكمھم، وعلى المنشآت التي تشغل أقل من 
ربة االنتساب االختیاري مما یتیح لللنساء خاصة العامالت في المنشآت الصغیرة، كما استحدث القانون 

 2009% عام 25من  نسبة المشتركات بالضمان المنزل االشتراك بالضمان االجتماعي، حیث ارتفعت
، كما استحدث القانون تأمین األمومة وبدأت المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 2014% عام 26.1إلى 

مما یحفز أصحاب العمل على تشغیل النساء وعدم االستغناء عن خدماتھن  2011بتطبیقھ في أیلول عام 
ن على اتفاقیة المعاییر الدنیا للضمان حال زواجھن أو قرب استحقاقھن إلجازة األمومة. كما صادق األرد

الصادرة عن منظمة العمل الدولیة مع االلتزام بما جاء في بنودھا الخاصة بفروع  102االجتماعي رقم 
 التأمینات.

حملة تفتیشیة مكثفة على مكاتب االستقدام واالستخدام؛ للتأكد من تطبیقھا  87نفذ مفتشو وزارة العمل  - 69
ألنظمة، وضمان عدم استغالل العامالت بأي شكل، وقد اتخذت إجراءات قانونیة بحق ألحكام القانون وا

مكاتب النتھاكھا حقوق العامالت، وقامت لجنة تفتیش بزیارات للمناطق  5المكاتب المخالفة، حیث تم إغالق 
وتعلیمات  الصناعیة المؤھلة، لمتابعة أمور العمل اإلضافي وشروط تشغیل النساء وفق أحكام قانون العمل

عاملة فأكثر؛ لتطبیق  20القائمة الذھبیة للشركات الخاضعة لھا، وقامت بالتفتیش على المنشآت التي تشغل 
وظیفة لتخصصات التربیة وتربیة  4 000مما یوفر نحو  أحكام القانون بتوفیر حضانة ألطفال العامالت؛

المؤسسیة للقطاعات العام والخاص  الطفل وبیئة آمنة لألطفال، كما وضعت تعلیمات ترخیص الحضانات
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ین تضمنت سیاسات ومؤشرات للتمك 2009أعد المجلس األعلى للسكان وثیقة الفرصة السكانیة لعام  - 64
االقتصادي واالجتماعي للنساء؛ نظرا لدورھن في تحقیق الفرصة السكانیة واالنتفاع منھا، وقد أقرت ھذه 

، كما أعد المجلس خطة متابعة وتقییم للوثیقة، وتم تضمین محور 2010الوثیقة من مجلس الوزراء عام 
العالقة ضمن البرامج تحسین الوضع االقتصادي واالجتماعي للمرأة ضمن السیاسات والمؤشرات ذات 

التنفیذیة التنمویة التي تعدھا وزارة التخطیط والتعاون الدولي بالتعاون مع الجھات ذات العالقة، حیث یبذل 
األردن جھودا لتعزیز دور النساء في الحیاة االقتصادیة. كما أنھ یشارك في المحافل الدولیة بعضویة منتدى 

ار لدول الشرق األوسط وشمال إفریقیا ودول منظمة التعاون سیدات األعمال في إطار برنامج االستثم
والتنمیة االقتصادیة، الذي یھدف إلى تطویر السیاسات والتشریعات لدى الدول األعضاء من أجل زیادة 

كنقطة اتصال  2011مساھمة النساء ودعم التوازن الجندري في األعمال، وشكلت لجنة عمل وطنیة عام 
عن القطاع العام والخاص والجمعیات التي تُعنى بشؤون صاحبات األعمال،  ضمت في عضویتھا ممثلین

دولة من دول المنطقة. كما تحتضن  18ویشارك األردن في إعداد دلیل إرشادي لصاحبات األعمال یشمل 
من أھدافھ تحفیز  وزارة الصناعة والتجارة والتموین مشروعا یھدف إلى تنمیة التجارة بین الدول العربیة،

ر النساء والشباب في التجارة، وتم عقد عدة دورات تدریبیة لترویج منتجات صاحبات األعمال في دو
) بعین االعتبار الفجوة الكبیرة 2020-2011األسواق الخارجیة. كما أخذت االستراتیجیة الوطنیة للتشغیل (

وكیفیة تجاوزھا، ولتنمیة بین المشتغلین الذكور واإلناث، والمعیقات التي تواجھ اإلناث في سوق العمل، 
أعمال ومشاریع النساء الریادیات وخاصة من الحجم المیكروي إلى الصغیر والمتوسط. وقد صدرت 

بموجب قانون رخص المھن لمدینة عمان بھدف  2011تعلیمات ترخیص المھن من داخل المنزل لسنة 
ونیة في عدة قطاعات اقتصادیة تحفیز وتمكین ربات المنازل من مزاولة األعمال من منازلھن بصفة قان

 مھنیة. 

مع ھیئة  2013 وزارة العمل في مذكرة تفاھم بنھایة عام لدعم المشاركة االقتصادیة للنساء وقعت - 65
األمم المتحدة للمرأة لتعزیز الجھود وتحقیق العدالة بین الجنسین وتمكین المرأة وتوفیر فرص عمل من 

ق العمل، وتوفیر إطار من التعاون ومتابعة سیر تقدم األنشطة. خالل؛ تطویر القوانین، وممارسات سو
أطلقت الوزارة “ للحملة الوطنیة للتشغیل وتخفیض معدل البطالة في المناطق النائیة وجیوب الفقر”وتنفیذاً 

تضمنت مبادرة تشغیل النساء من المنزل كجزء من  2013في بدایة “ أیام وطنیة للتشغیل”المرحلة الثانیة 
فرصة عمل في  1 227ول للمساھمة بتعزیز مشاركتھن االقتصادیة، وفرت المرحلة األولى للحملة الحل

فرصة في المناطق النائیة بعد تدریب النساء على المھارات الحیاتیة والمھنیة  57القطاع الخاص؛ منھا 
 600ریب وتشغیل والتسویق وتزویدھن بالوسائل واألدوات الالزمة، وتم االتفاق على توقیع اتفاقیة تد

أكثر من نصف فرص العمل ؛ مع التركیز على جیوب الفقر. 2014امرأة في كافة المحافظات خالل عام 
% ولألمیات 55.8التي استفادت منھا اإلناث كانت لحملة المؤھل الجامعي بنسبة  2012المستحدثة عام 

 % من إجمالي فرص العمل المستحدثة.2.7بنسبة 

سیاسة تعزیز مشاركة اإلناث في برامج  العمل ومن خالل مؤسسة التدریب المھني؛تبنت وزارة  - 66
 التدریب المھني وتأھیلھن للمشاركة في سوق العمل؛ من خالل معاھدھا المنتشرة في كافة أنحاء المملكة،

وذلك من خالل تدریبھن على مھن وتخصصات تؤھلھن لاللتحاق بسوق العمل حسب احتیاجاتھ، وتأھیلھن 
لتشغیل الذاتي بفتح مشاریع صغیرة، وباألخص في األماكن النائیة والفقیرة، باإلضافة إلى تدریب النزیالت ل

في مراكز االصالح والتأھیل على مھن تساعدھن وتأھلھن للخروج إلى سوق العمل بعد انتھاء فترة 
نتاجیة لتشغیل اإلناث في محكومیتھن، كما تقوم المؤسسة بتدریب الفتیات ذوات اإلعاقة. وتم فتح فروع إ

عن عمل  عدد من المناطق النائیة. ودعم صندوق التشغیل والتعلیم والتدریب المھني والتقني الباحثین
ملیون دینار من خالل عدة برامج؛ منھا المساھمة بجزء من الرواتب، ومنح بعض االمتیازات  24 يبحوال

إعفائھن من الرسوم التدریبیة، وتأمین بدل مواصالت، وتحفیزھن لاللتحاق بالتدریب، منھا  للمشتغالت
ویتم ذلك بالتعاون مع الجمعیات الخیریة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ھذا وتشكل نسبة 

 %.35.8الفتیات الملتحقات ببرامج التدریب المھني 

متیازات أفضل، وتنظم صدرت عدة أنظمة وتعلیمات بموجب قانون العمل تعطي لعامالت المنازل ا - 67
عمل المكاتب الخاصة باستقدامھن، ومراقبة مدى التزام المكاتب بأحكام القانون، ولوزیر العمل إغالق 

نظام العاملین في المنازل وطھاتھا  2013وصدر في كانون ثاني  المكتب حال ثبوت انتھاكھ لحقوقھن،
مع أحكام قانون العمل ومعاییر العمل الدولیة لیتوافق  2009وبستانیھا ومن في حكمھم المعدل لنظام عام 

والعھدین الدولیین. وُشكلت في وزارة العمل مدیریة شؤون العاملین في المنازل من غیر األردنیین بموجب 
ساعات ومنحن الحق في  8أحكام النظام؛ وخفضت التعلیمات الخاصة بعامالت المنازل ساعات العمل إلى 

وأسبوعیة لمدة یوم وإعالم رب العمل عن مكان قضاء اإلجازة، وشمولھن یوما،  14إجازة سنویة لمدة 
بقرار وزیر العمل إلزام رب العمل بفتح حساب بنكي لعاملة  2011بالتأمین الصحي، وبدأ العمل في تموز 

المنزل وتقدیم ما یثبت ذلك، وعدم احتجاز جواز سفرھا وأن یكون في متناول یدھا، وعند نقل العاملة 
 آخر یجب حضورھا أمام الموظف المعني لتأكید موافقتھا وحصولھا على جمیع مستحقاتھا. لمنزل 

جمیع العاملین  2014لتعزیز المشاركة االقتصادیة للنساء استھدف قانون الضمان االجتماعي لعام  - 68
ل ومن لحسابھم الخاص وأصحاب العمل والشركاء العاملین في منشآتھم، ویجوز تطبیقھ على خدم المناز

أشخاص، مما یعزز الحمایة االجتماعیة واالقتصادیة  5في حكمھم، وعلى المنشآت التي تشغل أقل من 
ربة االنتساب االختیاري مما یتیح لللنساء خاصة العامالت في المنشآت الصغیرة، كما استحدث القانون 

 2009% عام 25من  نسبة المشتركات بالضمان المنزل االشتراك بالضمان االجتماعي، حیث ارتفعت
، كما استحدث القانون تأمین األمومة وبدأت المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 2014% عام 26.1إلى 

مما یحفز أصحاب العمل على تشغیل النساء وعدم االستغناء عن خدماتھن  2011بتطبیقھ في أیلول عام 
ن على اتفاقیة المعاییر الدنیا للضمان حال زواجھن أو قرب استحقاقھن إلجازة األمومة. كما صادق األرد

الصادرة عن منظمة العمل الدولیة مع االلتزام بما جاء في بنودھا الخاصة بفروع  102االجتماعي رقم 
 التأمینات.

حملة تفتیشیة مكثفة على مكاتب االستقدام واالستخدام؛ للتأكد من تطبیقھا  87نفذ مفتشو وزارة العمل  - 69
ألنظمة، وضمان عدم استغالل العامالت بأي شكل، وقد اتخذت إجراءات قانونیة بحق ألحكام القانون وا

مكاتب النتھاكھا حقوق العامالت، وقامت لجنة تفتیش بزیارات للمناطق  5المكاتب المخالفة، حیث تم إغالق 
وتعلیمات  الصناعیة المؤھلة، لمتابعة أمور العمل اإلضافي وشروط تشغیل النساء وفق أحكام قانون العمل

عاملة فأكثر؛ لتطبیق  20القائمة الذھبیة للشركات الخاضعة لھا، وقامت بالتفتیش على المنشآت التي تشغل 
وظیفة لتخصصات التربیة وتربیة  4 000مما یوفر نحو  أحكام القانون بتوفیر حضانة ألطفال العامالت؛

المؤسسیة للقطاعات العام والخاص  الطفل وبیئة آمنة لألطفال، كما وضعت تعلیمات ترخیص الحضانات
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والتطوعي شروطا میسرة تتیح لرب العمل توفیر دور حضانة أقل تعقیدا مقارنة بشروط الحضانات 
التجاریة. إن عدم وجود مكان رعایة مناسب ألطفال العامالت المتزوجات یعد سبباً رئیسا النسحابھن من 

حضانة لیصل مجموعھا إلى  28یص على ترخ 2013سوق العمل، وقد وافقت الوزارة عام 
حضانة، وأطلقت مدیریة التفتیش برنامج زیارات لیلیة على المؤسسات التي یبدأ عملھا بعد انتھاء  902

ساعات العمل الرسمي، ولمراقبة عمل الشركات التي تشغل العمال أكثر من الحد المسموح بھ، وضمان 
سري، ومن تطبیق ظروف العمل وعدم تشغیل النساء عدم وجود حاالت انتھاك لحقوق العاملین أو عمل ق

وتوفیر شروط الصحة  ھ،بعد الساعة العاشرة لیالً، وموافقة العاملین على العمل اإلضافي، وآلیة احتساب
زیارة لیلیة وزیارات تثقیفیة برفقة المترجمین للعمالة الوافدة لرفع الوعي  161تنفیذ  2011المھنیة. تم عام 

 ھم مع توزیع العدید من المنشورات التوعویة علیھم.بحقوقھم وواجبات

ً لعام  129ھناك نقص في أعداد المفتشین البالغ عددھم  - 70 زیادة العدد  ، حیث سیتم2013مفتشا
والتركیز على التدریب والتأھیل ورفع قدرات المفتشین. تضم مدیریة شؤون العمال والتفتیش األقسام 

یة ومكافحة عمل األطفال وقسم التفتیش وقسم للشكاوى العمالیة مع خط التالیة: السالمة والصحة المھن
ساخن یعمل على مدار الساعة، وتسھیل عملیھ التبلیغ عن جریمة االتجار بالبشر بست لغات ھندیة، بنغالیة، 

 2 297سیریالنكیة، فلبینیة، إندونیسیة، صینیة. ورد إلى قسم التفتیش في مدیریة العاملین في المنازل 
زیارة إلى المنشآت في مختلف أنحاء  49 463تم العمل على حلھا، وأجرت المدیریة  2012شكوى عام 

ضبط مخالفة وحل  14 214إنذار وتحریر  3 672المملكة، واتخذت االجراءات القانونیة التالیة: إصدار 
ن حیث استمراریة شكوى عمالیة، تولي مدیریة التفتیش المناطق الصناعیة المؤھلة أھمیة قصوى م 4 584

إنذار  1 653زیارة واتخذت االجراءات القانونیة التالیة: إصدار  11 189ودیمومة الزیارات، فقد أجرت 
منھا.  شكوى 4 584شكوى عمالیة، وتم حل  5 341مخالفة لشروط وظروف العمل، وردت  2 531و 

ضمان التنسیق والتعاون معھا فرغت وزارة العمل مفتش عمل لكل من سفارات الدول المصدرة للعمالة، ل
، نظرت اللجان الفرعیة وحل قضایا العامالت العالقة لحصول كل عاملة على حقوقھا بالسرعة القصوى،

عاملة من غرامات  177، تم حل معظمھا، وإعفاء 2012شكاوى خالل عام  1 110في السفارات 
الف دوالر  90یقارب  ھن، وتحصیل ماعاملة ممن رغبن بالعودة إلى بالد 250اإلقامة، وتسفیر أكثر من 

 عاملة بالعودة للعمل لدى كفیل آخر.  300أجور مستحقة للعامالت، وتصویب أوضاع 

قضایا التحرش الجنسي في العمل محدودة جداً حیث یشكل الوصم االجتماعي أھم التحدیات أمام  - 71
أو بناًء على تقاریر دولیة ومحلیة،  تقدیم الشكوى، وتحقق مدیریة التفتیش بالقضایا عند ورود الشكاوى

سواء كانت صادرة عن جھة حكومیة أو أھلیة، وحققت في عدة حاالت بناء على تقاریر دولیة، عقدت 
وزارة العمل ورش لزیادة التوعیة حول التحرش الجنسي وتدریب المفتشین على آلیات التعامل مع الحاالت 

مواد التثقیفیة حول التحرش الجنسي بلغات العامالت، بالتعاون مع مشروع العمل األفضل وأصدرت ال
وعملت على زیادة وعي أرباب العمل حول مشكلة التحرش الجنسي وانعكاساتھا السلبیة على العمل، 
ووضعت اجراءات محددة لتمكین وتشجیع العامالت على تقدیم الشكاوى بالتحرش الجنسي والتوجھ للجھات 

یعاقب قانون العقوبات على التحرش الجنسي عند صدور الفعل من ت، واألمنیة المختصة لتسجیل الحاال
زمیل في العمل أو من رب العمل، ولتبعیة العامل وخضوعھ لرب العمل؛ فقد أورد قانون العمل عقوبة 

كما نصت إضافیة على رب العمل بإغالق المؤسسة عند إقدامھ على التحرش الجنسي بالعاملین لدیھ، 

یفي وأخالقیات الوظیفة العامة المقرة من مجلس الوزراء على التعامل بروح الزمالة مدونة السلوك الوظ
بین موظفي القطاع العام، واحترام عالقة الشراكة في العمل بین الرجل والمرأة، ومراعاة أخالقیات الوظیفة 

جنحة مخلة  العامة، ووفق أحكام نظام الخدمة المدنیة یوقف الموظف عن العمل حال ارتكابھ جنایة أو
 بالشرف وإحالتھ للمدعي العام.

على  اإلناث القطاع العام، نتیجة إلقبال في الموظفین أعداد إجمالي من %44 تشكل اإلناث نسبة - 72
االجتماعیة، وبلغ عدد اإلناث في الوظائف القیادیة واإلشرافیة  ظروفھن مع القطاع لمالئمتھ دخول ھذا

موظفة، بین تقریر النوع االجتماعي والقوانین والسیاسات العامة في منطقة الشرق األوسط وشمال  1 240
افریقیا أن األردن حاز على نسبة عالیة فیما یتعلق بتمثیل المرأة بمستویات عالیة في اإلدارة الوسطى في 

 ع العام. القطا

 
) النسبة المئویة لتوزیع موظفات الخدمة المدنیة للفئتین األولى والثانیة وفق الفئات 7جدول رقم (

 )2012-2010العمریة لألعوام (

الفئة 
 العمریة
 24-20 السنوات

25-
29 30-34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60 
 فأكثر

المجمو
 ع

           2010 56 54 61 58 51 40 59 17 6 51 

2011 59 53 61 59 52 41 28 16 5 51 

2012 53 50 59 61 52 44 29 14 3 51 
 

 المصدر: دیوان الخدمة المدنیة
 
 

الموظف إجازة أبوة، وساعة رضاعة للموظفة یومیا لمدة تسعة  2013منح نظام الخدمة المدنیة لعام  - 73
 10اإلجازة العرضیة لوفاة الزوج/الزوجة إلى أشھر بعد إجازة األمومة، وإجازة عند اإلجھاض، ورفع 

أیام، ونص على عدم تكلیف الموظفة الحامل القیام باألعمال الجسدیة الضارة بصحتھا وحملھا، إال أن 
النظام لم ینص على توفیر دور حضانة ألبناء الموظفین، وال زالت العالوة العائلیة تمنح للموظف دون 

یضمن النزاھة والشفافیة والعدالة  2013ن على الوظائف القیادیة لسنة صدر نظام التعییالموظفة، ھذا و
 والمساواة في التعیین في الوظائف القیادیة ما سیعزز تواجد النساء في تلك الوظائف.

 ، مع تقارب نسب2012موفدا عام  636 وخارجیة داخلیة دراسیة بعثات في الموفدین مجموع بلغ -74
 الذكور فقد شكلن أعداد تجاوز داخلیا المبعوثات أن عدد یالحظ .%48 اإلناث%، و52 الذكور بین اإلیفاد

%، 16( اإلناث نسبة فیھا تشكل التي الخارجیة والدورات البعثات خالف على المبعوثین، مجمل % من51
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والتطوعي شروطا میسرة تتیح لرب العمل توفیر دور حضانة أقل تعقیدا مقارنة بشروط الحضانات 
التجاریة. إن عدم وجود مكان رعایة مناسب ألطفال العامالت المتزوجات یعد سبباً رئیسا النسحابھن من 

حضانة لیصل مجموعھا إلى  28یص على ترخ 2013سوق العمل، وقد وافقت الوزارة عام 
حضانة، وأطلقت مدیریة التفتیش برنامج زیارات لیلیة على المؤسسات التي یبدأ عملھا بعد انتھاء  902

ساعات العمل الرسمي، ولمراقبة عمل الشركات التي تشغل العمال أكثر من الحد المسموح بھ، وضمان 
سري، ومن تطبیق ظروف العمل وعدم تشغیل النساء عدم وجود حاالت انتھاك لحقوق العاملین أو عمل ق

وتوفیر شروط الصحة  ھ،بعد الساعة العاشرة لیالً، وموافقة العاملین على العمل اإلضافي، وآلیة احتساب
زیارة لیلیة وزیارات تثقیفیة برفقة المترجمین للعمالة الوافدة لرفع الوعي  161تنفیذ  2011المھنیة. تم عام 

 ھم مع توزیع العدید من المنشورات التوعویة علیھم.بحقوقھم وواجبات

ً لعام  129ھناك نقص في أعداد المفتشین البالغ عددھم  - 70 زیادة العدد  ، حیث سیتم2013مفتشا
والتركیز على التدریب والتأھیل ورفع قدرات المفتشین. تضم مدیریة شؤون العمال والتفتیش األقسام 

یة ومكافحة عمل األطفال وقسم التفتیش وقسم للشكاوى العمالیة مع خط التالیة: السالمة والصحة المھن
ساخن یعمل على مدار الساعة، وتسھیل عملیھ التبلیغ عن جریمة االتجار بالبشر بست لغات ھندیة، بنغالیة، 

 2 297سیریالنكیة، فلبینیة، إندونیسیة، صینیة. ورد إلى قسم التفتیش في مدیریة العاملین في المنازل 
زیارة إلى المنشآت في مختلف أنحاء  49 463تم العمل على حلھا، وأجرت المدیریة  2012شكوى عام 

ضبط مخالفة وحل  14 214إنذار وتحریر  3 672المملكة، واتخذت االجراءات القانونیة التالیة: إصدار 
ن حیث استمراریة شكوى عمالیة، تولي مدیریة التفتیش المناطق الصناعیة المؤھلة أھمیة قصوى م 4 584

إنذار  1 653زیارة واتخذت االجراءات القانونیة التالیة: إصدار  11 189ودیمومة الزیارات، فقد أجرت 
منھا.  شكوى 4 584شكوى عمالیة، وتم حل  5 341مخالفة لشروط وظروف العمل، وردت  2 531و 

ضمان التنسیق والتعاون معھا فرغت وزارة العمل مفتش عمل لكل من سفارات الدول المصدرة للعمالة، ل
، نظرت اللجان الفرعیة وحل قضایا العامالت العالقة لحصول كل عاملة على حقوقھا بالسرعة القصوى،

عاملة من غرامات  177، تم حل معظمھا، وإعفاء 2012شكاوى خالل عام  1 110في السفارات 
الف دوالر  90یقارب  ھن، وتحصیل ماعاملة ممن رغبن بالعودة إلى بالد 250اإلقامة، وتسفیر أكثر من 

 عاملة بالعودة للعمل لدى كفیل آخر.  300أجور مستحقة للعامالت، وتصویب أوضاع 

قضایا التحرش الجنسي في العمل محدودة جداً حیث یشكل الوصم االجتماعي أھم التحدیات أمام  - 71
أو بناًء على تقاریر دولیة ومحلیة،  تقدیم الشكوى، وتحقق مدیریة التفتیش بالقضایا عند ورود الشكاوى

سواء كانت صادرة عن جھة حكومیة أو أھلیة، وحققت في عدة حاالت بناء على تقاریر دولیة، عقدت 
وزارة العمل ورش لزیادة التوعیة حول التحرش الجنسي وتدریب المفتشین على آلیات التعامل مع الحاالت 

مواد التثقیفیة حول التحرش الجنسي بلغات العامالت، بالتعاون مع مشروع العمل األفضل وأصدرت ال
وعملت على زیادة وعي أرباب العمل حول مشكلة التحرش الجنسي وانعكاساتھا السلبیة على العمل، 
ووضعت اجراءات محددة لتمكین وتشجیع العامالت على تقدیم الشكاوى بالتحرش الجنسي والتوجھ للجھات 

یعاقب قانون العقوبات على التحرش الجنسي عند صدور الفعل من ت، واألمنیة المختصة لتسجیل الحاال
زمیل في العمل أو من رب العمل، ولتبعیة العامل وخضوعھ لرب العمل؛ فقد أورد قانون العمل عقوبة 

كما نصت إضافیة على رب العمل بإغالق المؤسسة عند إقدامھ على التحرش الجنسي بالعاملین لدیھ، 

یفي وأخالقیات الوظیفة العامة المقرة من مجلس الوزراء على التعامل بروح الزمالة مدونة السلوك الوظ
بین موظفي القطاع العام، واحترام عالقة الشراكة في العمل بین الرجل والمرأة، ومراعاة أخالقیات الوظیفة 

جنحة مخلة  العامة، ووفق أحكام نظام الخدمة المدنیة یوقف الموظف عن العمل حال ارتكابھ جنایة أو
 بالشرف وإحالتھ للمدعي العام.

على  اإلناث القطاع العام، نتیجة إلقبال في الموظفین أعداد إجمالي من %44 تشكل اإلناث نسبة - 72
االجتماعیة، وبلغ عدد اإلناث في الوظائف القیادیة واإلشرافیة  ظروفھن مع القطاع لمالئمتھ دخول ھذا

موظفة، بین تقریر النوع االجتماعي والقوانین والسیاسات العامة في منطقة الشرق األوسط وشمال  1 240
افریقیا أن األردن حاز على نسبة عالیة فیما یتعلق بتمثیل المرأة بمستویات عالیة في اإلدارة الوسطى في 

 ع العام. القطا

 
) النسبة المئویة لتوزیع موظفات الخدمة المدنیة للفئتین األولى والثانیة وفق الفئات 7جدول رقم (

 )2012-2010العمریة لألعوام (

الفئة 
 العمریة
 24-20 السنوات

25-
29 30-34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60 
 فأكثر

المجمو
 ع

           2010 56 54 61 58 51 40 59 17 6 51 

2011 59 53 61 59 52 41 28 16 5 51 

2012 53 50 59 61 52 44 29 14 3 51 
 

 المصدر: دیوان الخدمة المدنیة
 
 

الموظف إجازة أبوة، وساعة رضاعة للموظفة یومیا لمدة تسعة  2013منح نظام الخدمة المدنیة لعام  - 73
 10اإلجازة العرضیة لوفاة الزوج/الزوجة إلى أشھر بعد إجازة األمومة، وإجازة عند اإلجھاض، ورفع 

أیام، ونص على عدم تكلیف الموظفة الحامل القیام باألعمال الجسدیة الضارة بصحتھا وحملھا، إال أن 
النظام لم ینص على توفیر دور حضانة ألبناء الموظفین، وال زالت العالوة العائلیة تمنح للموظف دون 

یضمن النزاھة والشفافیة والعدالة  2013ن على الوظائف القیادیة لسنة صدر نظام التعییالموظفة، ھذا و
 والمساواة في التعیین في الوظائف القیادیة ما سیعزز تواجد النساء في تلك الوظائف.

 ، مع تقارب نسب2012موفدا عام  636 وخارجیة داخلیة دراسیة بعثات في الموفدین مجموع بلغ -74
 الذكور فقد شكلن أعداد تجاوز داخلیا المبعوثات أن عدد یالحظ .%48 اإلناث%، و52 الذكور بین اإلیفاد

%، 16( اإلناث نسبة فیھا تشكل التي الخارجیة والدورات البعثات خالف على المبعوثین، مجمل % من51
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 المجتمعیةعوامل تعود للثقافة  إلى ھذه الھوة في الرئیسي السبب یعود %) من المبعوثین على التوالي، وقد9
 لغایة االستفادة اإلناث سفر من یحد ما یوجد ال بأنھ علما أخرى، عوامل إلى منھا أكثر خاصة وظروف

 المانحة. الجھة قبل من محددا ذلك یكن لم المنح ما ھذه من

 
حتى  العلمي المؤھل حسب دراسیة بعثات في ) النسبة المئویة للموفدات8جدول رقم (

31/12/2012 

 العلمیةالدرجة 
دبلوم 
 دكتوراه ماجستیر دبلوم عالي بكالوریوس مھني

المجمو
 ع

 48 6 37 52 59 25 النسبة       

 
 المصدر: دیوان الخدمة المدنیة

 
 

) 2017-2013تناول محور األمن اإلنساني والحمایة االجتماعیة في االستراتیجیة الوطنیة للمرأة ( - 75
والتحدیات الخاصة، یھدف إلى تأمین االستقرار االجتماعي  محور المرأة ذات الحاجات األساسیة

واالقتصادي للمرأة ذات اإلعاقة، وصوالً إلى حالة االعتماد على الذات، نسبة ذوات اإلعاقة ممن تم 
، 2014% في عام 32، وتسعى االستراتیجیة لرفعھا إلى نسبة 2011% عام 25إدماجھن في سوق العمل 

د من المشاریع التجدیدیة لتسھم في تطویر واقع المرأة ذات اإلعاقة من خالل حیث أعد فریق الخبراء عد
بناء قاعدة معلومات كمیة دقیقة مصنفة حسب الجنس لالستفادة منھا عند إعداد الخطط والمشاریع 
والسیاسات، باإلضافة إلى إعداد البحوث النوعیة المتخصصة للكشف عن المھارات والخبرات المتوفرة 

 اإلعاقة.لدى ذوي 

كما تتخذ األونروا إلغاثة وتشغیل الفلسطینیین التدابیر الالزمة لتحقیق المساوة بین الجنسین في  - 76
التوظیف والمنافسة على الوظائف من خالل عدم التمییز سواء في إعالن الوظائف أو قبول الطلبات، 

بلة إلشغال الوظیفة؛ مع تفضیل ومراعاة التوازن في تحدید المرشحین الذین تنطبق علیھم شروط المقا
توظیف النساء في حال تساوي كال الجنسین في الكفاءة، وتراعي الموازنة بین الجنسین في عضویة لجنة 

 %).100المقابـالت (وقد تحققت جمیع ھذه االجراءات بنسبة 

 
 المادة الثانیة عشر: الصحة 

زیادة اإلنفاق على الخدمات الصحیة فقد شكلت یشھد األردن نقلة نوعیة في مجال الرعایة الصحیة و - 77
ملیون دینار  157.9تم رصد مبلغ ، و2013من الموازنة العامة للدولة عام  %8موازنة وزارة الصحة 

ملیون دینار للرعایة  73.8؛ منھا 2014لدعم برامج خدمات الرعایة الصحیة األولیة في موازنة عام 
إلى  2012عام  %19إلنفاق على الرعایة الصحیة األولیة من الصحیة لإلناث، ورفعت الوزارة نسبة ا

الف فرد، وتم  100سریر لكل  189.5. كما بلغت نسبة األسرة في المستشفیات 2013عام % 25.3
 489إلى  1380التوسع في عدد المراكز الصحیة والعیادات التابعة للوزارة المنتشرة في المحافظات من 

العمر ، كما بلغ متوسط 2013لعام  %88ع من أنواع التأمین الصحي . وبلغت نسبة المؤمنین بنو1
فردا لعام  5.4سنة، ومتوسط عدد أفراد األسرة  72.4سنة وللذكور  76.7المتوقع عند الوالدة لإلناث 

، وانخفضت الخصوبة لدى العامالت من اإلناث مما أدى النخفاض معدل االنجاب الكلي للمرأة من 2012
وذلك بسبب تأخر سن الزواج وزیادة استخدام وسائل تنظیم األسرة  2012لعام  3.6لى إ 2009عام  3.8

وفي مخیمات الالجئین  4.4یرتفع ھذا المعدل في البادیة إلى ووسعي اإلناث للحصول على فرص عمل، 
. وتسعى خطة عمل الحكومة لألعوام 3.4وفي المناطق الحضریة  3.9وفي المناطق الریفیة  3.7

 . 3.4) إلى خفض نسبة الخصوبة الكلي إلى 2013-2016(

مركز صحي فرعي وأولي  693سیاسة شاملة لخدمات الرعایة الصحیة من خالل  تم وضعكما  - 78
كما أنجزت عدة خطط في مجال  مستشفى. 31عیادة طب أسنان و  37مركز أمومة وطفولة،  47وشامل، 

الخطة الوطنیة للصحة ، )2020-2000یة للسكان (الرعایة الصحیة األولیة منھا: االستراتیجیة الوطن
)، 2017-2013)، استراتیجیة تنظیم األسرة لوزارة الصحة (2012-2008اإلنجابیة/تنظیم األسرة (

) وقد ركزت على أھمیة تحسین 2017-2013واالستراتیجیة الوطنیة للصحة اإلنجابیة/تنظیم األسرة (
ة، وزیادة جودة الخدمات المقدمة، وتعزیز مساھمة القطاع بیئة سیاسات الصحة اإلنجابیة/تنظیم األسر

الخاص والجھات غیر الحكومیة في ھذا المجال، والتوعیة وزیادة الطلب على الخدمات في مجال الصحة 
 اإلنجابیة.

ھذا وتنتشر الرعایة الصحیة المبكرة للسیدات بشكل تام، وتشیر البیانات خالل الخمس سنوات ما  - 79
أثناء  % من السیدات تلقین رعایة مبكرة من مختص صحي (طبیب، ممرض أو قابلة)99ن أ 2012قبل 

نساء رعایة صحیة خالل یومین بعد الوالدة، ونسبة  10من كل  8الحمل بطفلھن األخیر، وتتلقى أكثر من 
 من یحصلن علیھا بعد الوالدة في الوقت المناسب أعلى بین النساء الریفیات مقارنة بالحضریات.

 
  

 ) النسب المئویة لمستخدمات وسائل تنظیم األسرة مرتبطة بمستوى التعلیم9الجدول رقم (
 

 أعلى من الثانوي ثانوي إعدادي ابتدائي أمیة وسائل منع الحمل

 59.3 64.7 60.6 53.4 45.6 استعمال أیة وسیلة      

 20.8 18.7 17.1 16.8 13.8 أیة وسائل تقلیدیة

 38.5 46.0 43.5 36.6 31.8 أیة وسائل حدیثة

 ً  40.7 35.3 39.4 46.6 54.4 ال تستعمل حالیا
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 المجتمعیةعوامل تعود للثقافة  إلى ھذه الھوة في الرئیسي السبب یعود %) من المبعوثین على التوالي، وقد9
 لغایة االستفادة اإلناث سفر من یحد ما یوجد ال بأنھ علما أخرى، عوامل إلى منھا أكثر خاصة وظروف

 المانحة. الجھة قبل من محددا ذلك یكن لم المنح ما ھذه من

 
حتى  العلمي المؤھل حسب دراسیة بعثات في ) النسبة المئویة للموفدات8جدول رقم (

31/12/2012 

 العلمیةالدرجة 
دبلوم 
 دكتوراه ماجستیر دبلوم عالي بكالوریوس مھني

المجمو
 ع

 48 6 37 52 59 25 النسبة       

 
 المصدر: دیوان الخدمة المدنیة

 
 

) 2017-2013تناول محور األمن اإلنساني والحمایة االجتماعیة في االستراتیجیة الوطنیة للمرأة ( - 75
والتحدیات الخاصة، یھدف إلى تأمین االستقرار االجتماعي  محور المرأة ذات الحاجات األساسیة

واالقتصادي للمرأة ذات اإلعاقة، وصوالً إلى حالة االعتماد على الذات، نسبة ذوات اإلعاقة ممن تم 
، 2014% في عام 32، وتسعى االستراتیجیة لرفعھا إلى نسبة 2011% عام 25إدماجھن في سوق العمل 

د من المشاریع التجدیدیة لتسھم في تطویر واقع المرأة ذات اإلعاقة من خالل حیث أعد فریق الخبراء عد
بناء قاعدة معلومات كمیة دقیقة مصنفة حسب الجنس لالستفادة منھا عند إعداد الخطط والمشاریع 
والسیاسات، باإلضافة إلى إعداد البحوث النوعیة المتخصصة للكشف عن المھارات والخبرات المتوفرة 

 اإلعاقة.لدى ذوي 

كما تتخذ األونروا إلغاثة وتشغیل الفلسطینیین التدابیر الالزمة لتحقیق المساوة بین الجنسین في  - 76
التوظیف والمنافسة على الوظائف من خالل عدم التمییز سواء في إعالن الوظائف أو قبول الطلبات، 

بلة إلشغال الوظیفة؛ مع تفضیل ومراعاة التوازن في تحدید المرشحین الذین تنطبق علیھم شروط المقا
توظیف النساء في حال تساوي كال الجنسین في الكفاءة، وتراعي الموازنة بین الجنسین في عضویة لجنة 

 %).100المقابـالت (وقد تحققت جمیع ھذه االجراءات بنسبة 

 
 المادة الثانیة عشر: الصحة 

زیادة اإلنفاق على الخدمات الصحیة فقد شكلت یشھد األردن نقلة نوعیة في مجال الرعایة الصحیة و - 77
ملیون دینار  157.9تم رصد مبلغ ، و2013من الموازنة العامة للدولة عام  %8موازنة وزارة الصحة 

ملیون دینار للرعایة  73.8؛ منھا 2014لدعم برامج خدمات الرعایة الصحیة األولیة في موازنة عام 
إلى  2012عام  %19إلنفاق على الرعایة الصحیة األولیة من الصحیة لإلناث، ورفعت الوزارة نسبة ا

الف فرد، وتم  100سریر لكل  189.5. كما بلغت نسبة األسرة في المستشفیات 2013عام % 25.3
 489إلى  1380التوسع في عدد المراكز الصحیة والعیادات التابعة للوزارة المنتشرة في المحافظات من 

العمر ، كما بلغ متوسط 2013لعام  %88ع من أنواع التأمین الصحي . وبلغت نسبة المؤمنین بنو1
فردا لعام  5.4سنة، ومتوسط عدد أفراد األسرة  72.4سنة وللذكور  76.7المتوقع عند الوالدة لإلناث 

، وانخفضت الخصوبة لدى العامالت من اإلناث مما أدى النخفاض معدل االنجاب الكلي للمرأة من 2012
وذلك بسبب تأخر سن الزواج وزیادة استخدام وسائل تنظیم األسرة  2012لعام  3.6لى إ 2009عام  3.8

وفي مخیمات الالجئین  4.4یرتفع ھذا المعدل في البادیة إلى ووسعي اإلناث للحصول على فرص عمل، 
. وتسعى خطة عمل الحكومة لألعوام 3.4وفي المناطق الحضریة  3.9وفي المناطق الریفیة  3.7

 . 3.4) إلى خفض نسبة الخصوبة الكلي إلى 2013-2016(

مركز صحي فرعي وأولي  693سیاسة شاملة لخدمات الرعایة الصحیة من خالل  تم وضعكما  - 78
كما أنجزت عدة خطط في مجال  مستشفى. 31عیادة طب أسنان و  37مركز أمومة وطفولة،  47وشامل، 

الخطة الوطنیة للصحة ، )2020-2000یة للسكان (الرعایة الصحیة األولیة منھا: االستراتیجیة الوطن
)، 2017-2013)، استراتیجیة تنظیم األسرة لوزارة الصحة (2012-2008اإلنجابیة/تنظیم األسرة (

) وقد ركزت على أھمیة تحسین 2017-2013واالستراتیجیة الوطنیة للصحة اإلنجابیة/تنظیم األسرة (
ة، وزیادة جودة الخدمات المقدمة، وتعزیز مساھمة القطاع بیئة سیاسات الصحة اإلنجابیة/تنظیم األسر

الخاص والجھات غیر الحكومیة في ھذا المجال، والتوعیة وزیادة الطلب على الخدمات في مجال الصحة 
 اإلنجابیة.

ھذا وتنتشر الرعایة الصحیة المبكرة للسیدات بشكل تام، وتشیر البیانات خالل الخمس سنوات ما  - 79
أثناء  % من السیدات تلقین رعایة مبكرة من مختص صحي (طبیب، ممرض أو قابلة)99ن أ 2012قبل 

نساء رعایة صحیة خالل یومین بعد الوالدة، ونسبة  10من كل  8الحمل بطفلھن األخیر، وتتلقى أكثر من 
 من یحصلن علیھا بعد الوالدة في الوقت المناسب أعلى بین النساء الریفیات مقارنة بالحضریات.

 
  

 ) النسب المئویة لمستخدمات وسائل تنظیم األسرة مرتبطة بمستوى التعلیم9الجدول رقم (
 

 أعلى من الثانوي ثانوي إعدادي ابتدائي أمیة وسائل منع الحمل

 59.3 64.7 60.6 53.4 45.6 استعمال أیة وسیلة      

 20.8 18.7 17.1 16.8 13.8 أیة وسائل تقلیدیة

 38.5 46.0 43.5 36.6 31.8 أیة وسائل حدیثة

 ً  40.7 35.3 39.4 46.6 54.4 ال تستعمل حالیا
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المصدر: 2012مسح السكان والصحة األسریة لعام    
 
 

ولتحقیق الھدفین الرابع والخامس من األھداف االنمائیة لأللفیة بتعمیم خدمات الصحة اإلنجابیة  - 80
الحكومة مجموعة من اإلجراءات التنفیذیة في مجال وخفض الوفیات النفاسیة؛ فقد تضمن برنامج عمل 

الرعایة الصحیة؛ وذلك بتعزیز برامج الصحة االنجابیة وتنظیم االسرة من خالل توفیر خدمات ومعلومات 
الصحة االنجابیة/تنظیم االسرة ذات الجودة العالیة لضمان الوصول إلى ذروة الفرصة السكانیة بحلول عام 

 2011استراتیجیة الحمل اآلمن لعام  2012تم تحقیقھ نفذت وزارة الصحة عام . وللحفاظ على ما 2030
تتضمن تحویل الحاالت ذات االختطار العالي بالحمل وتفعیل اآللیات والتغذیة الراجعة من المستشفیات إلى 

ویتم توزیع نشرات للحمل اآلمن على المراكز  المراكز الصحیة والعكس للتقلیل من وفیات األمھات،
الفئات استفادت العدید من النساء في البلدیات والقرى النائیة المصنفة ضمن مناطق جیوب الفقر ولصحیة، وا

 ً من نشاطات التوعیة المیدانیة لحملة "صحتنا وراحتنا  2013خالل األربعة أشھر األخیرة لعام  األقل حظا
بتنظیم أسرتنا" التي ینفذھا مشروع تعزیز تنظیم األسرة من خالل المراكز التابعة لوزارة الصحة، والجمعیة 

  لحملة سابقة حققت نجاحاتاستكماال األردنیة لتنظیم وحمایة األسرة، واألونروا، وعیادات القطاع الخاص،
تھدف لتوعیة أكبر شریحة ممكنة من النساء حول تنظیم األسرة ووسائلھا الحدیث، وتعریفھن بالعیادات 
ومراكز تقدیم خدمات تنظیم األسرة والصحة اإلنجابیة ككل، وأھمیة المتابعة أثناء الحمل والوالدة، 

منح قسائم مجانیة لخدمات تنظیم لبي لزواج األقارب، ویتم والمباعدة بین األحمال، ورفع الوعي بالتأثیر الس
 .المشورة األسرة للراغبات باستخدام الوسائل الحدیثة بعد تلقي

أن نسبة اللواتي یستعملن وسائل تنظیم  2012بینت دراسة مسح السكان والصحة األسریة لعام  - 81
%. إن ما 58% والبادیة 62لریف %؛ في الحضر وفي مخیمات الالجئین، وھي في ا61األسرة تبلغ 

سیدات یستعملن وسیلة حدیثة حصلن علیھا من مصدر عام؛ سواء من مركز  10من كل  4یزید عن 
صحي حكومي أو من مراكز رعایة أمومة وطفولة أو من المستشفیات الحكومیة، ونسبة من حصلن علیھا 

% ومن عیادات األونروا 11ألسرة % ومن الجمعیة األردنیة لتنظیم وحمایة ا15من: القطاع الخاص 
% حصلن 54%، أكثر من نصف السیدات المعقمات اللواتي یشكلن 7% ومن أطباء االختصاص 10

على خدمة التعقیم األنثوي من مستشفى حكومي، في حین أن الربع حصلن على الخدمة من الخدمات 
ت التي تواجھ خدمات الصحة اإلنجابیة الطبیة، باإلضافة للولب الذي تقدم خدمتھ كافة الجھات. من المعیقا

 وتنظیم األسرة النقص في أعداد طبیبات إناث في المناطق النائیة واألقل حظاً.

للحد من انتشار فیروس اإلیدز تنفیذا لألھداف االنمائیة لأللفیة، وتحققت  2015یسعى األردن عام  - 82
تقال الفیروس من األم للطفل أو الحد من إنجازات كبیرة في مكافحتھ سواء في السیطرة على مخاطر ان

) والذي یركز 2013-2004من خالل تنفیذ البرنامج الوطني لمكافحة اإلیدز ( اإلصابة بھ أو الوقایة منھ
% من الحاالت تعود لغیر أردنیین أصیبوا بھ خارج األردن، بلغ 70على االجراءات الوقائیة؛ خاصة وأن 

حالة ألردنیین، وترتفع نسبة اإلصابة بھ بین الذكور في  283منھا حالة  1 026عدد الحاالت المصابة 
) االنجازات 2016-2012الخطة االستراتیجیة الوطنیة لمكافحة اإلیدز ( جمیع الفئات العمریة. وحققت

التالیة: إنشاء نظام للمتابعة والتقییم للبرنامج الوطني لمكافحة االیدز، وتوفیر البرامج العالجیة والوقائیة 

بدون كلفة مالیة، والمحافظة على معدل انتشار منخفض، وبناء شراكة فاعلة مع المؤسسات الحكومیة 
والمجتمع المدني في جھود وأنشطة المكافحة، وتنفیذ برامج التعلیم وبناء القدرات للكوادر الصحیة 

كافحة االیدز ومؤسسات المجتمع المدني، وإنتاج مواد تعلیمیة وتدریبیة وأدلة إرشادیة في مجال م
واألمراض المنقولة جنسیا، حیث ال توجد حمالت إعالمیة كافیة في مجال مكافحة المرض، مع ضرورة 
 التخفیف من حاالت التمییز ضدھم، وقد أنشأت مراكز المشورة والفحص الطوعي في المحافظات. تحققت

ً من  یث یعتبر األردنإنجازات صحیة كبیرة للحد من انتشار التدرن الرئوي ومكافحة المالریا ح خالیـا
 مرض المالریا، واإلصابات المكتشفة تعود لوافدین یتم ترحیلھم.

% من 37.1بنسبة  2010حالة عام  941بلغت حاالت سرطان الثدي األكثر شیوعا بین اإلناث  - 83
غ معدل %، وبل9% من السرطانات، ثم القولون والمستقیم بنسبة  19.8حاالت سرطان اإلناث، وما نسبتھ 

 حالة). 85.1حالة وإناث  74حالة لكل مئة الف من السكان البالغین (ذكور  79.4 اإلصابة بالسرطان
صحتك أھم یال ” 2013أطلقت عدة حمالت توعیة تشجع الكشف المبكر عن المرض، كان آخرھا عام 

ضیع توعیة عن تضمنت مسابقة إعالمیة وزعت فیھا جوائز على اإلعالمیین الفائزین بأفضل موا“ نفحص
في عام “ إوعدینا تفحصي”سیدة فحص ماموغرام، كما حققت حملة  4 184سرطان الثدي، وقد أجرت 

 والتي عمت المملكة نجاحا.  2012

 
) یبین عدد الندوات وعدد السیدات المستفیدات من برامج التوعیة 10جدول رقم (  

 بسرطان الثدي
 

 السنة
أجرین فحص 

 سریري
تدربن على الفحص 

 الذاتي
عدد الندوات 

 التثقیفیة
عدد الحضور 

 للندوات
حولن لفحص 

 ماموغرام

      2011 51753 50926 5602 54145 4571 

2012 57756 59957 6435 61359 5067 

 
 المصدر: وزارة الصحة

 
 

وبموجبھ أنشئ  ،2011أصدرت الحكومة األردنیة نظام المركز الوطني للعنایة بصحة المرأة لسنة  - 84
المركز الوطني للعنایة بصحة المرأة في الطفیلة بھدف تقدیم الخدمات المتخصصة للعنایة بصحة المرأة 
من خالل تنفیذ برامج تدریبیة وتثقیفیة والتوعیة بأھمیة العنایة بصحة المرأة ودورھا في بناء المجتمع، 

یة المتخصصة، والتنسیق مع مختلف وإجراء البحوث والدراسات وعقد المؤتمرات والندوات العلم
المؤسسات الحكومیة والخاصة المحلیة والدولیة، وأنشئ قسم تابع لمدیریة صحة المرأة والطفل في وزارة 
الصحة یعنى بالوقایة والحمایة من العنف المنزلي والكشف المبكر عن حاالت العنف ضد المرأة والطفل، 



دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس   |   319

المصدر: 2012مسح السكان والصحة األسریة لعام    
 
 

ولتحقیق الھدفین الرابع والخامس من األھداف االنمائیة لأللفیة بتعمیم خدمات الصحة اإلنجابیة  - 80
الحكومة مجموعة من اإلجراءات التنفیذیة في مجال وخفض الوفیات النفاسیة؛ فقد تضمن برنامج عمل 

الرعایة الصحیة؛ وذلك بتعزیز برامج الصحة االنجابیة وتنظیم االسرة من خالل توفیر خدمات ومعلومات 
الصحة االنجابیة/تنظیم االسرة ذات الجودة العالیة لضمان الوصول إلى ذروة الفرصة السكانیة بحلول عام 

 2011استراتیجیة الحمل اآلمن لعام  2012تم تحقیقھ نفذت وزارة الصحة عام . وللحفاظ على ما 2030
تتضمن تحویل الحاالت ذات االختطار العالي بالحمل وتفعیل اآللیات والتغذیة الراجعة من المستشفیات إلى 

ویتم توزیع نشرات للحمل اآلمن على المراكز  المراكز الصحیة والعكس للتقلیل من وفیات األمھات،
الفئات استفادت العدید من النساء في البلدیات والقرى النائیة المصنفة ضمن مناطق جیوب الفقر ولصحیة، وا

 ً من نشاطات التوعیة المیدانیة لحملة "صحتنا وراحتنا  2013خالل األربعة أشھر األخیرة لعام  األقل حظا
بتنظیم أسرتنا" التي ینفذھا مشروع تعزیز تنظیم األسرة من خالل المراكز التابعة لوزارة الصحة، والجمعیة 

  لحملة سابقة حققت نجاحاتاستكماال األردنیة لتنظیم وحمایة األسرة، واألونروا، وعیادات القطاع الخاص،
تھدف لتوعیة أكبر شریحة ممكنة من النساء حول تنظیم األسرة ووسائلھا الحدیث، وتعریفھن بالعیادات 
ومراكز تقدیم خدمات تنظیم األسرة والصحة اإلنجابیة ككل، وأھمیة المتابعة أثناء الحمل والوالدة، 

منح قسائم مجانیة لخدمات تنظیم لبي لزواج األقارب، ویتم والمباعدة بین األحمال، ورفع الوعي بالتأثیر الس
 .المشورة األسرة للراغبات باستخدام الوسائل الحدیثة بعد تلقي

أن نسبة اللواتي یستعملن وسائل تنظیم  2012بینت دراسة مسح السكان والصحة األسریة لعام  - 81
%. إن ما 58% والبادیة 62لریف %؛ في الحضر وفي مخیمات الالجئین، وھي في ا61األسرة تبلغ 

سیدات یستعملن وسیلة حدیثة حصلن علیھا من مصدر عام؛ سواء من مركز  10من كل  4یزید عن 
صحي حكومي أو من مراكز رعایة أمومة وطفولة أو من المستشفیات الحكومیة، ونسبة من حصلن علیھا 

% ومن عیادات األونروا 11ألسرة % ومن الجمعیة األردنیة لتنظیم وحمایة ا15من: القطاع الخاص 
% حصلن 54%، أكثر من نصف السیدات المعقمات اللواتي یشكلن 7% ومن أطباء االختصاص 10

على خدمة التعقیم األنثوي من مستشفى حكومي، في حین أن الربع حصلن على الخدمة من الخدمات 
ت التي تواجھ خدمات الصحة اإلنجابیة الطبیة، باإلضافة للولب الذي تقدم خدمتھ كافة الجھات. من المعیقا

 وتنظیم األسرة النقص في أعداد طبیبات إناث في المناطق النائیة واألقل حظاً.

للحد من انتشار فیروس اإلیدز تنفیذا لألھداف االنمائیة لأللفیة، وتحققت  2015یسعى األردن عام  - 82
تقال الفیروس من األم للطفل أو الحد من إنجازات كبیرة في مكافحتھ سواء في السیطرة على مخاطر ان

) والذي یركز 2013-2004من خالل تنفیذ البرنامج الوطني لمكافحة اإلیدز ( اإلصابة بھ أو الوقایة منھ
% من الحاالت تعود لغیر أردنیین أصیبوا بھ خارج األردن، بلغ 70على االجراءات الوقائیة؛ خاصة وأن 

حالة ألردنیین، وترتفع نسبة اإلصابة بھ بین الذكور في  283منھا حالة  1 026عدد الحاالت المصابة 
) االنجازات 2016-2012الخطة االستراتیجیة الوطنیة لمكافحة اإلیدز ( جمیع الفئات العمریة. وحققت

التالیة: إنشاء نظام للمتابعة والتقییم للبرنامج الوطني لمكافحة االیدز، وتوفیر البرامج العالجیة والوقائیة 

بدون كلفة مالیة، والمحافظة على معدل انتشار منخفض، وبناء شراكة فاعلة مع المؤسسات الحكومیة 
والمجتمع المدني في جھود وأنشطة المكافحة، وتنفیذ برامج التعلیم وبناء القدرات للكوادر الصحیة 

كافحة االیدز ومؤسسات المجتمع المدني، وإنتاج مواد تعلیمیة وتدریبیة وأدلة إرشادیة في مجال م
واألمراض المنقولة جنسیا، حیث ال توجد حمالت إعالمیة كافیة في مجال مكافحة المرض، مع ضرورة 
 التخفیف من حاالت التمییز ضدھم، وقد أنشأت مراكز المشورة والفحص الطوعي في المحافظات. تحققت

ً من  یث یعتبر األردنإنجازات صحیة كبیرة للحد من انتشار التدرن الرئوي ومكافحة المالریا ح خالیـا
 مرض المالریا، واإلصابات المكتشفة تعود لوافدین یتم ترحیلھم.

% من 37.1بنسبة  2010حالة عام  941بلغت حاالت سرطان الثدي األكثر شیوعا بین اإلناث  - 83
غ معدل %، وبل9% من السرطانات، ثم القولون والمستقیم بنسبة  19.8حاالت سرطان اإلناث، وما نسبتھ 

 حالة). 85.1حالة وإناث  74حالة لكل مئة الف من السكان البالغین (ذكور  79.4 اإلصابة بالسرطان
صحتك أھم یال ” 2013أطلقت عدة حمالت توعیة تشجع الكشف المبكر عن المرض، كان آخرھا عام 

ضیع توعیة عن تضمنت مسابقة إعالمیة وزعت فیھا جوائز على اإلعالمیین الفائزین بأفضل موا“ نفحص
في عام “ إوعدینا تفحصي”سیدة فحص ماموغرام، كما حققت حملة  4 184سرطان الثدي، وقد أجرت 

 والتي عمت المملكة نجاحا.  2012

 
) یبین عدد الندوات وعدد السیدات المستفیدات من برامج التوعیة 10جدول رقم (  

 بسرطان الثدي
 

 السنة
أجرین فحص 

 سریري
تدربن على الفحص 

 الذاتي
عدد الندوات 
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عدد الحضور 

 للندوات
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 ماموغرام

      2011 51753 50926 5602 54145 4571 

2012 57756 59957 6435 61359 5067 

 
 المصدر: وزارة الصحة

 
 

وبموجبھ أنشئ  ،2011أصدرت الحكومة األردنیة نظام المركز الوطني للعنایة بصحة المرأة لسنة  - 84
المركز الوطني للعنایة بصحة المرأة في الطفیلة بھدف تقدیم الخدمات المتخصصة للعنایة بصحة المرأة 
من خالل تنفیذ برامج تدریبیة وتثقیفیة والتوعیة بأھمیة العنایة بصحة المرأة ودورھا في بناء المجتمع، 

یة المتخصصة، والتنسیق مع مختلف وإجراء البحوث والدراسات وعقد المؤتمرات والندوات العلم
المؤسسات الحكومیة والخاصة المحلیة والدولیة، وأنشئ قسم تابع لمدیریة صحة المرأة والطفل في وزارة 
الصحة یعنى بالوقایة والحمایة من العنف المنزلي والكشف المبكر عن حاالت العنف ضد المرأة والطفل، 
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الكوادر الصحیة على اكتشاف الحاالت وتحویلھا والتعامل معھا، وأعدت أدلة إرشادیة وتدریبیة وتم تدریب 
 وأِعد نموذج خاص للتبلیغ واإلحالة لحاالت العنف المنزلي. 

تقدم وزارة الصحة الخدمات الصحیة والعالجیة التأھیلیة للمسنین؛ بشمولھم في التامین الصحي،  - 85
تدریبیة لكوادر الوزارة حول أسس التعامل معھم، وتبسیط إجراءات مراجعتھم للمستشفیات، وتعقد دورات 

واستحدث الوزارة قسم خاص لرعایة المسنین، كما وافق مجلس الوزراء على تشكیل لجنة متابعة 
مسنین ”. وأطلقت مبادرة 2012تشرین األول/أكتوبر  18االستراتیجیة الوطنیة األردنیة لكبار السن في 

عدة برامج لتحسین الذاكرة، والوضع  من خالل وقت المسنین بھدف إشغال 2014في بدایة “ بال حدود
الصحي والنفسي واالجتماعي والروحي والتغذوي، وكیفیة تأخیر الشیخوخة والحفاظ على القدرات العقلیة 
والجسدیة، وتركز المبادرة على تعزیز برنامج خدمة المجتمع المحلي في المؤسسات والوزارات بدمج 

لمؤسسات كعمل تطوعي، وخلق مدارس وجامعات مجتمعیة تركز على تعزیز برنامج المتقاعدین منھم في ا
خدمة المجتمع المحلي في المراكز الصحیة والمستشفیات، واستثمار طاقة المسنین كٌل حسب اختصاصھ، 
ووضع برامج تھیئة لمرحلة التقاعد، وتقدیم الخدمات التمریضیة المنزلیة للمسنین غیر القادرین بالتنسیق 
مع الجامعات وخاصة كلیات التمریض، وتنفیذ برامج لدمج المسنین في المجتمع، وكانت قد أطلقت مبادرة 
كفالة المسن بالمال والوقت، كما أن ھناك مبادرات للمجلس الوطني لشؤون األسرة ووزارة الصحة وجھات 

الصحة بالتعاون مع منظمة أخرى لتعزیز خدمات الرعایة الصحیة والنفسیة لكبار السن، ومشروعاً لوزارة 
الصحة العالمیة لتأسیس عدد من المراكز الصدیقة لكبار السن، وتقدم الرعایة على نفقة وزارة التنمیة 

 االجتماعیة في دور رعایة المسنین وكما تنتھج الوزارة سیاسة شراء الخدمات.

یة ذوات االعاقة ذھنیا ) عن عدم وجود قانون لحما46) و (45حول سؤال لجنة االتفاقیة رقم ( - 86
سنوات لكل فعل على جسم  10فقد نص قانون العقوبات على عقوبة ال تقل عن  من التعقیم القسري؛

وكفل قانون الصحة العامة الحق لألشخاص  اإلنسان یؤدي إلى بتر عضو أو تسبب في إحداث عاھة دائمة،
الج طبي أو تدخل جراحي یقدم لھم، وتؤخذ بالموافقة الكاملة على إجراء أي ع -بما فیھم ذوي اإلعاقة  -

موافقة ولي األمر أو الوصي في حال عدم إدراك الشخص، ووضع الدستور الطبي األطباء تحت طائلة 
یتبنى المجلس األعلى لشؤون  المسؤولیة القانونیة؛ حال وقوع خطأ طبي یؤثر على سالمة الشخص. كما

ومنظماتھم فیھا دور فاعل فیھا، یكفل لھم الحمایة المدنیة  األشخاص المعوقین سیاسات یكون لذوي اإلعاقة
والجنائیة لسالمة الجسد، ویساھم بضمان تبني شركائھ من الوزارات والمؤسسات نموذج الدعم على اتخاذ 
القرار لذوي اإلعاقة الذھنیة أو النفسیة بما یكفل حقھم في االختیار وتقریر مصیرھم في الممارسات الطبیة 

 .العالجیة

نفذت لجنة المرأة ذات اإلعاقة في المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقین ورش للتوعیة باتفاقیة  - 87
والتي صادقت علیھا المملكة، وتمكین ذات اإلعاقة من الحصول على  -حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

نیة ومؤسسات التربیة أسرةً لذوات اإلعاقة الذھ 455استھدفت  2012ورشة منذ عام  31حقوقھا، وُعقدت 
الخاصة، ومحاضرات حول استئصال أرحام الفتیات ذوات اإلعاقة الذھنیة، إلى جانب إرشاد األسر بھدف 
تجنّب استئصال األرحام، باإلضافة لورش ركزت على تجریم استئصال األرحام استھدفت نقابة األطباء، 

وقد صدرت فتوى  جمیع محافظات المملكة، وصانعي القرار، ورجال الدین والناشطین بقضایا اإلعاقة في
تقضي بتحریم وتجریم  194/2014عن مجلس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمیة بالقرار رقم 

استئصال أرحام الفتیات ذوات اإلعاقة الذھنیة ومسؤولیة المجتمع تجاھھن، وسیتم العمل على تفعیل ھذه 
تعدیل القانون لحمایة ذوي اإلعاقة من العنف  لعمل علىالفتوى بالنص على عقوبة لمخالفتھا، ویجري ا

 القسري. والنساء ذوات اإلعاقة من التعقیم

للكشف والتدخل المبكر وتشخیص اإلعاقة وتم تدریب مقدمي  2011أُعد دلیل إجرائي متكامل عام  - 88
من الحصول على  الخدمات الصحیة في مراكز األمومة والطفولة على استخدامھ، مع تمكین ذوي اإلعاقة

خدمات الصحة اإلنجابیة الشاملة وتوفیر الدعم الطبي وتنفیذ برامج التوعیة للمراھقین والمتزوجین حدیثاً، 
وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال  طورتوقد 

طنیة تتعلق بالصحة النفسیة والعالج النفسي؛ تھدف الصحة النفسیة وبمشاركة نسبیة لذوي اإلعاقة سیاسة و
إلى تبني فلسفة أكثر شمولیةً تعتمد مبادئ حقوق اإلنسان ومشاركة ذوي اإلعاقة في عملیات صنع القرار، 

وفي مجال االھتمام بمتطلبات التنمیة االجتماعیة لذوي كما ُعین ذو إعاقة عضواً في مجلس األعیان، 
برنامجاً، ومن تم تأھیلھم جسمانیا بمعدات وأجھزة طبیة بتمویل من  270ج التثقیفیة اإلعاقة بلغ عدد البرام

 شخصا.  585صندوق المعونة الوطنیة 

؛ ففي القانون یعتبر اإلجھاض ألسباب طبیة قانونیا، وغیر )40وحول توصیة لجنة االتفاقیة رقم ( - 89
على حق الجنین في الحیاة، رغم لجوء  مقبول دینیا واجتماعیا في غیر ھذه الحاالت؛ وذلك حفاظا

المغتصبات خاصة في حاالت السفاح لإلجھاض غیر اآلمن، مما یستدعي المراجعة في ھذا المجال، 
والبحث في شرعیتھ في األیام األولى للحمل. یتم وضع األطفال غیر الشرعیین بعد الوالدة في مالجئ 

األحوال المدنیة یتم تزودھم بأسماء جدیدة یختارھا أمین تابعة لوزارة التنمیة االجتماعیة، وبحسب قانون 
المكتب، وال یذكر اسم األب أو األم أو كلیھما معا في سجل الوالدة؛ إال بناء على طلب خطي منھما، أو 
من أي منھما، مؤیداً بحكم قضائي قطعي، بحیث یذكر اسم الوالدة، ویختار أمین المكتب اسم منتحل لألب، 

باالسم الحقیقي لوالدي المولود غیر الشرعي قبل تسجیل واقعة الوالدة؛ فللوالدین أو أحدھما لم یصرح  وإذا
اإلقرار أمام أمین المكتب بنسب المولود إلیھ بموجب تصریح خطي مؤیداً بحكم قضائي، ویحظر على أمین 

دان من المحارم أو كانت المكتب ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كلیھما حتى لو طلب الیھ ذلك؛ إذا كان الوال
 . الوالدة متزوجة والمولود من غیر زوجھا

تقدم األونروا الخدمات الصحیة المجانیة لالجئین الفلسطینیین المسجلین لدیھا في األردن والبالغ  - 90
، والرعایة الصحیة األولیة؛ من خالل المراكز الصحیة للتجمعات 2012عام  2،110،114عددھم 

مركزا، كما تقدم الخدمات الصحیة العالجیة بالمجان  12مركزا وبداخلھا  13ج المخیمات الفلسطینیة؛ خار
وتشمل؛ عیادات الطب العام واالختصاص ومختبرات وأشعة وأسنان والمعالجة الفیزیائیة، والخدمات 

، الوقائیة قبل اإلخصاب، وللحامل بمجرد الحمل حتى الوالدة وما بعد الحمل في كل المراكز الصحیة
) سنوات، ومراقبة نموه وإعطاء المطاعیم 5-والتحري عن الحمل الخطر، ورعایة صحة الطفل من (صفر

لرعایة الحمل في عیادات الوكالة  2012حامل عام  25.857والتدخل العالجي عند اللزوم. تم تسجیل 
رة من بدء زیا 5.4% منھن في األشھر الثالث األولى من الحمل، وكان معدل الزیارات للحوامل 74

% من الوالدات بإشراف صحي 100%، وتتم 99.7الحمل وحتى الوالدة، ونسبة تطعیم الحوامل للكزاز 
% من الوالدات حدثت في مؤسسة صحیة، كما یتم التحري عن أمراض مضاعفات الحمل 99.9و 

حسب كل كالسكري والضغط وفقر الدم من خالل برنامج شامل مدمج في الرعایة الصحیة، ویتم التدخل 
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الكوادر الصحیة على اكتشاف الحاالت وتحویلھا والتعامل معھا، وأعدت أدلة إرشادیة وتدریبیة وتم تدریب 
 وأِعد نموذج خاص للتبلیغ واإلحالة لحاالت العنف المنزلي. 

تقدم وزارة الصحة الخدمات الصحیة والعالجیة التأھیلیة للمسنین؛ بشمولھم في التامین الصحي،  - 85
تدریبیة لكوادر الوزارة حول أسس التعامل معھم، وتبسیط إجراءات مراجعتھم للمستشفیات، وتعقد دورات 

واستحدث الوزارة قسم خاص لرعایة المسنین، كما وافق مجلس الوزراء على تشكیل لجنة متابعة 
مسنین ”. وأطلقت مبادرة 2012تشرین األول/أكتوبر  18االستراتیجیة الوطنیة األردنیة لكبار السن في 

عدة برامج لتحسین الذاكرة، والوضع  من خالل وقت المسنین بھدف إشغال 2014في بدایة “ بال حدود
الصحي والنفسي واالجتماعي والروحي والتغذوي، وكیفیة تأخیر الشیخوخة والحفاظ على القدرات العقلیة 
والجسدیة، وتركز المبادرة على تعزیز برنامج خدمة المجتمع المحلي في المؤسسات والوزارات بدمج 

لمؤسسات كعمل تطوعي، وخلق مدارس وجامعات مجتمعیة تركز على تعزیز برنامج المتقاعدین منھم في ا
خدمة المجتمع المحلي في المراكز الصحیة والمستشفیات، واستثمار طاقة المسنین كٌل حسب اختصاصھ، 
ووضع برامج تھیئة لمرحلة التقاعد، وتقدیم الخدمات التمریضیة المنزلیة للمسنین غیر القادرین بالتنسیق 
مع الجامعات وخاصة كلیات التمریض، وتنفیذ برامج لدمج المسنین في المجتمع، وكانت قد أطلقت مبادرة 
كفالة المسن بالمال والوقت، كما أن ھناك مبادرات للمجلس الوطني لشؤون األسرة ووزارة الصحة وجھات 

الصحة بالتعاون مع منظمة أخرى لتعزیز خدمات الرعایة الصحیة والنفسیة لكبار السن، ومشروعاً لوزارة 
الصحة العالمیة لتأسیس عدد من المراكز الصدیقة لكبار السن، وتقدم الرعایة على نفقة وزارة التنمیة 

 االجتماعیة في دور رعایة المسنین وكما تنتھج الوزارة سیاسة شراء الخدمات.

یة ذوات االعاقة ذھنیا ) عن عدم وجود قانون لحما46) و (45حول سؤال لجنة االتفاقیة رقم ( - 86
سنوات لكل فعل على جسم  10فقد نص قانون العقوبات على عقوبة ال تقل عن  من التعقیم القسري؛

وكفل قانون الصحة العامة الحق لألشخاص  اإلنسان یؤدي إلى بتر عضو أو تسبب في إحداث عاھة دائمة،
الج طبي أو تدخل جراحي یقدم لھم، وتؤخذ بالموافقة الكاملة على إجراء أي ع -بما فیھم ذوي اإلعاقة  -

موافقة ولي األمر أو الوصي في حال عدم إدراك الشخص، ووضع الدستور الطبي األطباء تحت طائلة 
یتبنى المجلس األعلى لشؤون  المسؤولیة القانونیة؛ حال وقوع خطأ طبي یؤثر على سالمة الشخص. كما

ومنظماتھم فیھا دور فاعل فیھا، یكفل لھم الحمایة المدنیة  األشخاص المعوقین سیاسات یكون لذوي اإلعاقة
والجنائیة لسالمة الجسد، ویساھم بضمان تبني شركائھ من الوزارات والمؤسسات نموذج الدعم على اتخاذ 
القرار لذوي اإلعاقة الذھنیة أو النفسیة بما یكفل حقھم في االختیار وتقریر مصیرھم في الممارسات الطبیة 

 .العالجیة

نفذت لجنة المرأة ذات اإلعاقة في المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقین ورش للتوعیة باتفاقیة  - 87
والتي صادقت علیھا المملكة، وتمكین ذات اإلعاقة من الحصول على  -حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

نیة ومؤسسات التربیة أسرةً لذوات اإلعاقة الذھ 455استھدفت  2012ورشة منذ عام  31حقوقھا، وُعقدت 
الخاصة، ومحاضرات حول استئصال أرحام الفتیات ذوات اإلعاقة الذھنیة، إلى جانب إرشاد األسر بھدف 
تجنّب استئصال األرحام، باإلضافة لورش ركزت على تجریم استئصال األرحام استھدفت نقابة األطباء، 

وقد صدرت فتوى  جمیع محافظات المملكة، وصانعي القرار، ورجال الدین والناشطین بقضایا اإلعاقة في
تقضي بتحریم وتجریم  194/2014عن مجلس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمیة بالقرار رقم 

استئصال أرحام الفتیات ذوات اإلعاقة الذھنیة ومسؤولیة المجتمع تجاھھن، وسیتم العمل على تفعیل ھذه 
تعدیل القانون لحمایة ذوي اإلعاقة من العنف  لعمل علىالفتوى بالنص على عقوبة لمخالفتھا، ویجري ا

 القسري. والنساء ذوات اإلعاقة من التعقیم

للكشف والتدخل المبكر وتشخیص اإلعاقة وتم تدریب مقدمي  2011أُعد دلیل إجرائي متكامل عام  - 88
من الحصول على  الخدمات الصحیة في مراكز األمومة والطفولة على استخدامھ، مع تمكین ذوي اإلعاقة

خدمات الصحة اإلنجابیة الشاملة وتوفیر الدعم الطبي وتنفیذ برامج التوعیة للمراھقین والمتزوجین حدیثاً، 
وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال  طورتوقد 

طنیة تتعلق بالصحة النفسیة والعالج النفسي؛ تھدف الصحة النفسیة وبمشاركة نسبیة لذوي اإلعاقة سیاسة و
إلى تبني فلسفة أكثر شمولیةً تعتمد مبادئ حقوق اإلنسان ومشاركة ذوي اإلعاقة في عملیات صنع القرار، 

وفي مجال االھتمام بمتطلبات التنمیة االجتماعیة لذوي كما ُعین ذو إعاقة عضواً في مجلس األعیان، 
برنامجاً، ومن تم تأھیلھم جسمانیا بمعدات وأجھزة طبیة بتمویل من  270ج التثقیفیة اإلعاقة بلغ عدد البرام

 شخصا.  585صندوق المعونة الوطنیة 

؛ ففي القانون یعتبر اإلجھاض ألسباب طبیة قانونیا، وغیر )40وحول توصیة لجنة االتفاقیة رقم ( - 89
على حق الجنین في الحیاة، رغم لجوء  مقبول دینیا واجتماعیا في غیر ھذه الحاالت؛ وذلك حفاظا

المغتصبات خاصة في حاالت السفاح لإلجھاض غیر اآلمن، مما یستدعي المراجعة في ھذا المجال، 
والبحث في شرعیتھ في األیام األولى للحمل. یتم وضع األطفال غیر الشرعیین بعد الوالدة في مالجئ 

األحوال المدنیة یتم تزودھم بأسماء جدیدة یختارھا أمین تابعة لوزارة التنمیة االجتماعیة، وبحسب قانون 
المكتب، وال یذكر اسم األب أو األم أو كلیھما معا في سجل الوالدة؛ إال بناء على طلب خطي منھما، أو 
من أي منھما، مؤیداً بحكم قضائي قطعي، بحیث یذكر اسم الوالدة، ویختار أمین المكتب اسم منتحل لألب، 

باالسم الحقیقي لوالدي المولود غیر الشرعي قبل تسجیل واقعة الوالدة؛ فللوالدین أو أحدھما لم یصرح  وإذا
اإلقرار أمام أمین المكتب بنسب المولود إلیھ بموجب تصریح خطي مؤیداً بحكم قضائي، ویحظر على أمین 

دان من المحارم أو كانت المكتب ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كلیھما حتى لو طلب الیھ ذلك؛ إذا كان الوال
 . الوالدة متزوجة والمولود من غیر زوجھا

تقدم األونروا الخدمات الصحیة المجانیة لالجئین الفلسطینیین المسجلین لدیھا في األردن والبالغ  - 90
، والرعایة الصحیة األولیة؛ من خالل المراكز الصحیة للتجمعات 2012عام  2،110،114عددھم 

مركزا، كما تقدم الخدمات الصحیة العالجیة بالمجان  12مركزا وبداخلھا  13ج المخیمات الفلسطینیة؛ خار
وتشمل؛ عیادات الطب العام واالختصاص ومختبرات وأشعة وأسنان والمعالجة الفیزیائیة، والخدمات 

، الوقائیة قبل اإلخصاب، وللحامل بمجرد الحمل حتى الوالدة وما بعد الحمل في كل المراكز الصحیة
) سنوات، ومراقبة نموه وإعطاء المطاعیم 5-والتحري عن الحمل الخطر، ورعایة صحة الطفل من (صفر

لرعایة الحمل في عیادات الوكالة  2012حامل عام  25.857والتدخل العالجي عند اللزوم. تم تسجیل 
رة من بدء زیا 5.4% منھن في األشھر الثالث األولى من الحمل، وكان معدل الزیارات للحوامل 74

% من الوالدات بإشراف صحي 100%، وتتم 99.7الحمل وحتى الوالدة، ونسبة تطعیم الحوامل للكزاز 
% من الوالدات حدثت في مؤسسة صحیة، كما یتم التحري عن أمراض مضاعفات الحمل 99.9و 

حسب كل كالسكري والضغط وفقر الدم من خالل برنامج شامل مدمج في الرعایة الصحیة، ویتم التدخل 
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حالة بالعالج المناسب، وتسعى األونروا لتغطیة كافة الوالدات في المستشفیات بموجب اتفاقیة مع وزارة 
، وتقدم خدمات 2012% من الحوامل المسجالت خدمة رعایة ما بعد الوالدة في عام 90.5الصحة، تلقت 

تنظیم األسرة، واإلرشاد  تنظیم األسرة ضمن وحدة صحة األسرة من خالل؛ رفع الوعي لدى األسر حول
سیدة منتظمة  39.612الصحي قبل الحمل وبعده للرجال والنساء، وبلغ عدد متلقیات خدمة تنظیم األسرة 

%، وحبوب 38االستفادة، أما نسبة استعمال وسائل تنظیم األسرة والتي تقدم بالمجان فقد كانت: اللولب 
%. بلغ معدل حجم 3% وھرمونات حقن 1 %، وتعقیم ذكري25%، والواقي الذكري 33الھرمونات 

لكل الف طفل حي، ومعدل  22.6، ومعدل وفیات االطفال 2012عام  5.5األسرة الالجئة في األردن 
 وفاة لكل مئة الف والدة. 22.4وفیات األمھات 

صحیة تقدم منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الھیئات الدولیة والمنظمات المانحة خدمة الرعایة ال - 91
لالجئات السوریات في مخیم الزعتري لالجئین السوریین، افتتحت ثالث عیادات طبیة لتقدیم خدمات 
الصحة اإلنجابیة تشمل رعایة الحامل ما قبل وأثناء الحمل وما بعده ومرحلة الوالدة وتنظیم األسرة ومعالجة 

شفیات. وفي مخیمات: سایبرستي، األمراض النسائیة والتثقیف الصحي، وتحویل الحاالت المستعصیة للمست
حدائق الملك عبد هللا، واألردني اإلماراتي؛ تقدم خدمات الرعایة الصحیة اإلنجابیة الشاملة للنساء في 
المخیمات، أما الوالدة فیتم تحویلھا للعیادات أو المستشفیات، تتولى مؤسسة نور الحسین التوعیة بالصحة 

كما  ،واج المبكر واألمراض المنقولة جنسیا وغیرھا من المواضیعاإلنجابیة وتنظیم األسرة ومخاطر الز
تقوم منظمات المجتمع المدني من خالل عیاداتھا الصحیة اإلنجابیة الشاملة المتنقلة منھا أو الثابتة في مدن 
وقرى المملكة باستقبال الحاالت لالجئین السوریین ولألردنیین في مجال رعایة األمومة والطفولة والصحة 
اإلنجابیة للمرأة قبل وأثناء الحمل والوالدة والنفاس، ومعالجة الحاالت أو تحویلھا عند اللزوم للمستشفیات 

 الحكومیة، وتوفیر كافة وسائل تنظیم األسرة حسب الرغبة بعد التوعیة بمیزة كل وسیلة.

وكافة المنظمات  تضم ممثلین عن وزارة الصحة“ الصحة اإلنجابیة لالجئات السوریات”شكلت لجنة  - 92
العاملة في مجال الصحة اإلنجابیة لتنسیق الخدمات المقدمة، ینبثق عنھا لجنة تعنى بالصحة اإلنجابیة في 
مخیم الزعتري، حیث یتم التعرف ومتابعة الحاالت والحاجات واألولویات، كما شكلت وزارة الصحة لجنة 

ئین في محافظات الشمال، ولغایات تقدیم خدمات لتنسیق وتحسین الخدمات والتزوید بالكوادر الصحیة لالج
األمومة والطفولة في مخیم الزعتري، توفر الخدمة لالجئات في كافة مراكز الوزارة الصحیة بما فیھا 
حمالت المطاعیم خاصة شلل األطفال. وللتوعیة بالصحة اإلنجابیة تعقد دورات وورش لكوادر المنظمات 

لرعایة الصحیة ویتم تزویدھا بالمواد التثقیفیة والتوعویة بالصحة غیر الحكومیة التي تقدم خدمات ا
اإلنجابیة، وتستقبل وزارة الصحة الحاالت المحولة من مراكز الرعایة الصحیة اإلنجابیة المختلفة، وتخضع 

% من الوالدات لإلشراف الطبي، حیث لم تسجل أیة حالة وفاة بین الالجئات السوریات داخل 100
 المخیمات.

 
 

المادة الثالثة عشر: القضاء على التمییز ضد المرأة في المجاالت األخرى للحیاة االقتصادیة  
 واالجتماعیة

على مجلس األمة إجراء تعدیل على قانوني التقاعد المدني والعسكري منھا السماح للموظفة  یعرض - 93
من تقاعد زوجھا وغیرھا من المواد، األرملة الخاضعة للتقاعد الجمع بین راتبھا التقاعدي وما یستحق لھا 

فإن راتب المرأة المتوفاة سواء توفیت وھي صاحبة  2014وفقا ألحكام قانون الضمان االجتماعي لعام و
جل،  راتب تقاعدي أو حصلت الوفاة وھي مشتركة على رأس عملھا یورث كامالً لمستحقیھ كما راتب الر�

ؤول كامالً إلى أبنائھا ووالدیھا في حال عدم استحقاق بمن فیھم زوجھا في حال عجزه وعدم عملھ، وی
وأتاح لألرملة الجمع بین نصیبھا كامالً من راتب التقاعد أو االعتالل الذي یؤول إلیھا  ،الزوج لنصیب منھ

من زوجھا وبین أجرھا من العمل والجمع بین نصیبھا من رواتب التقاعد واالعتالل الذي یؤول إلیھا من 
ویحق لالبنة التي تتقاضى راتباً تقاعدیاً أو راتب اعتالل الجمع بین ھذا الراتب ونصیبھا  ،ئھاوالدیھا وأبنا

من رواتب التقاعد أو االعتالل التي تؤول إلیھا من والدیھا، ویستمر صرف الحصة المترتبة لألنثى بصفتھا 
منح الوالدة نصیبھا  مستحقة في حال عدم عملھا أو زواجھا، وبصرف النظر عن ُعمرھا، باإلضافة إلى

على إنشاء صندوق  2010من ولدھا المتوفي دون أي شروط. ونص قانون األحوال الشخصیة المؤقت لعام 
تسلیف النفقة المحكوم بھا عند تعذر تحصیلھا خاصة لألرامل والمطلقات إال أنھ لم تصدر األنظمة الالزمة 

 الصندوق. لتفعیل أحكام

فة لدعم النساء األشد فقرا والمعیالت ألسرھن وأولت الحكومة اھتماماً تقوم عدة جھات بجھود مكث - 94
كبیراً بتمویل المشاریع الصغیرة والمیكرویة والمتوسطة لتخدم فئة السكان الفقراء والطبقة الوسطى ساھمت 

من إجمالي  %19.6وحصلت النساء على  ،2010% لعام 14.4% إلى 18.6في خفض نسبة الفقر من 
من إجمالي قیمة القروض، ونفذ مشروع تسھیالت  %12الزراعیة الممنوحة والتي تمثل عدد القروض 

ملیون دوالر لتشجیع البنوك على تمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة ذات  250ضمان القروض بقیمة 
الجدارة االئتمانیة، ودعم المشاریع التي تخلق فرص عمل في المحافظات وتعزیز ملكیة النساء لتلك 

 مشاریع.ال

بتذلیل المعوقات التي تحد من قدرات وإمكانیات مشاركة النساء في عملیة اإلنتاج  ساھمت عدة جھات - 95
 والعمل:

 المعونة الوطنیةمن إجمالي عدد أرباب األسر المنتفعة من صندوق  %60تشكل اإلناث نسبة  -أ-95
قاعدة االستھداف  كما وسع الشھریة،معظمھن في مناطق الریف والبادیة وتنتفع من المعونات المالیة 

، وتم زیادة عدد الفئات الرئیسة 2012ونطاق الشمول للنساء في برامج المعونات المالیة المختلفة عام 
المستھدفة والخاصة بالنساء لتصبح خمس فئات: فئة أرامل األسر أم األیتام، المرأة التي ال معیل لھا 

 39قودین، وبلغ حجم اإلنفاق المخصص لإلناث وألسرتھا، المطلقات وأبناؤھن وفئة أسر الغائبین والمف
وأعید تعریف دخل األسر التي تعیلھا  ،2016ملیون دینار عام  42سیرتفع لنحو  2012ملیون دینار عام 

دینار دخالً لألسرة، وال  150المرأة فقط؛ فال یعتبر الدخل الشھري لربة األسرة من العمل الذي یقل عن 
مارسة المرأة ألي من الحرف الیدویة أو األعمال اإلنتاجیة المنزلیة، وبالتالي المردود المادي المتأتي من م



دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس   |   323

حالة بالعالج المناسب، وتسعى األونروا لتغطیة كافة الوالدات في المستشفیات بموجب اتفاقیة مع وزارة 
، وتقدم خدمات 2012% من الحوامل المسجالت خدمة رعایة ما بعد الوالدة في عام 90.5الصحة، تلقت 

تنظیم األسرة، واإلرشاد  تنظیم األسرة ضمن وحدة صحة األسرة من خالل؛ رفع الوعي لدى األسر حول
سیدة منتظمة  39.612الصحي قبل الحمل وبعده للرجال والنساء، وبلغ عدد متلقیات خدمة تنظیم األسرة 

%، وحبوب 38االستفادة، أما نسبة استعمال وسائل تنظیم األسرة والتي تقدم بالمجان فقد كانت: اللولب 
%. بلغ معدل حجم 3% وھرمونات حقن 1 %، وتعقیم ذكري25%، والواقي الذكري 33الھرمونات 

لكل الف طفل حي، ومعدل  22.6، ومعدل وفیات االطفال 2012عام  5.5األسرة الالجئة في األردن 
 وفاة لكل مئة الف والدة. 22.4وفیات األمھات 

صحیة تقدم منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الھیئات الدولیة والمنظمات المانحة خدمة الرعایة ال - 91
لالجئات السوریات في مخیم الزعتري لالجئین السوریین، افتتحت ثالث عیادات طبیة لتقدیم خدمات 
الصحة اإلنجابیة تشمل رعایة الحامل ما قبل وأثناء الحمل وما بعده ومرحلة الوالدة وتنظیم األسرة ومعالجة 

شفیات. وفي مخیمات: سایبرستي، األمراض النسائیة والتثقیف الصحي، وتحویل الحاالت المستعصیة للمست
حدائق الملك عبد هللا، واألردني اإلماراتي؛ تقدم خدمات الرعایة الصحیة اإلنجابیة الشاملة للنساء في 
المخیمات، أما الوالدة فیتم تحویلھا للعیادات أو المستشفیات، تتولى مؤسسة نور الحسین التوعیة بالصحة 

كما  ،واج المبكر واألمراض المنقولة جنسیا وغیرھا من المواضیعاإلنجابیة وتنظیم األسرة ومخاطر الز
تقوم منظمات المجتمع المدني من خالل عیاداتھا الصحیة اإلنجابیة الشاملة المتنقلة منھا أو الثابتة في مدن 
وقرى المملكة باستقبال الحاالت لالجئین السوریین ولألردنیین في مجال رعایة األمومة والطفولة والصحة 
اإلنجابیة للمرأة قبل وأثناء الحمل والوالدة والنفاس، ومعالجة الحاالت أو تحویلھا عند اللزوم للمستشفیات 

 الحكومیة، وتوفیر كافة وسائل تنظیم األسرة حسب الرغبة بعد التوعیة بمیزة كل وسیلة.

وكافة المنظمات  تضم ممثلین عن وزارة الصحة“ الصحة اإلنجابیة لالجئات السوریات”شكلت لجنة  - 92
العاملة في مجال الصحة اإلنجابیة لتنسیق الخدمات المقدمة، ینبثق عنھا لجنة تعنى بالصحة اإلنجابیة في 
مخیم الزعتري، حیث یتم التعرف ومتابعة الحاالت والحاجات واألولویات، كما شكلت وزارة الصحة لجنة 

ئین في محافظات الشمال، ولغایات تقدیم خدمات لتنسیق وتحسین الخدمات والتزوید بالكوادر الصحیة لالج
األمومة والطفولة في مخیم الزعتري، توفر الخدمة لالجئات في كافة مراكز الوزارة الصحیة بما فیھا 
حمالت المطاعیم خاصة شلل األطفال. وللتوعیة بالصحة اإلنجابیة تعقد دورات وورش لكوادر المنظمات 

لرعایة الصحیة ویتم تزویدھا بالمواد التثقیفیة والتوعویة بالصحة غیر الحكومیة التي تقدم خدمات ا
اإلنجابیة، وتستقبل وزارة الصحة الحاالت المحولة من مراكز الرعایة الصحیة اإلنجابیة المختلفة، وتخضع 

% من الوالدات لإلشراف الطبي، حیث لم تسجل أیة حالة وفاة بین الالجئات السوریات داخل 100
 المخیمات.

 
 

المادة الثالثة عشر: القضاء على التمییز ضد المرأة في المجاالت األخرى للحیاة االقتصادیة  
 واالجتماعیة

على مجلس األمة إجراء تعدیل على قانوني التقاعد المدني والعسكري منھا السماح للموظفة  یعرض - 93
من تقاعد زوجھا وغیرھا من المواد، األرملة الخاضعة للتقاعد الجمع بین راتبھا التقاعدي وما یستحق لھا 

فإن راتب المرأة المتوفاة سواء توفیت وھي صاحبة  2014وفقا ألحكام قانون الضمان االجتماعي لعام و
جل،  راتب تقاعدي أو حصلت الوفاة وھي مشتركة على رأس عملھا یورث كامالً لمستحقیھ كما راتب الر�

ؤول كامالً إلى أبنائھا ووالدیھا في حال عدم استحقاق بمن فیھم زوجھا في حال عجزه وعدم عملھ، وی
وأتاح لألرملة الجمع بین نصیبھا كامالً من راتب التقاعد أو االعتالل الذي یؤول إلیھا  ،الزوج لنصیب منھ

من زوجھا وبین أجرھا من العمل والجمع بین نصیبھا من رواتب التقاعد واالعتالل الذي یؤول إلیھا من 
ویحق لالبنة التي تتقاضى راتباً تقاعدیاً أو راتب اعتالل الجمع بین ھذا الراتب ونصیبھا  ،ئھاوالدیھا وأبنا

من رواتب التقاعد أو االعتالل التي تؤول إلیھا من والدیھا، ویستمر صرف الحصة المترتبة لألنثى بصفتھا 
منح الوالدة نصیبھا  مستحقة في حال عدم عملھا أو زواجھا، وبصرف النظر عن ُعمرھا، باإلضافة إلى

على إنشاء صندوق  2010من ولدھا المتوفي دون أي شروط. ونص قانون األحوال الشخصیة المؤقت لعام 
تسلیف النفقة المحكوم بھا عند تعذر تحصیلھا خاصة لألرامل والمطلقات إال أنھ لم تصدر األنظمة الالزمة 

 الصندوق. لتفعیل أحكام

فة لدعم النساء األشد فقرا والمعیالت ألسرھن وأولت الحكومة اھتماماً تقوم عدة جھات بجھود مكث - 94
كبیراً بتمویل المشاریع الصغیرة والمیكرویة والمتوسطة لتخدم فئة السكان الفقراء والطبقة الوسطى ساھمت 

من إجمالي  %19.6وحصلت النساء على  ،2010% لعام 14.4% إلى 18.6في خفض نسبة الفقر من 
من إجمالي قیمة القروض، ونفذ مشروع تسھیالت  %12الزراعیة الممنوحة والتي تمثل عدد القروض 

ملیون دوالر لتشجیع البنوك على تمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة ذات  250ضمان القروض بقیمة 
الجدارة االئتمانیة، ودعم المشاریع التي تخلق فرص عمل في المحافظات وتعزیز ملكیة النساء لتلك 

 مشاریع.ال

بتذلیل المعوقات التي تحد من قدرات وإمكانیات مشاركة النساء في عملیة اإلنتاج  ساھمت عدة جھات - 95
 والعمل:

 المعونة الوطنیةمن إجمالي عدد أرباب األسر المنتفعة من صندوق  %60تشكل اإلناث نسبة  -أ-95
قاعدة االستھداف  كما وسع الشھریة،معظمھن في مناطق الریف والبادیة وتنتفع من المعونات المالیة 

، وتم زیادة عدد الفئات الرئیسة 2012ونطاق الشمول للنساء في برامج المعونات المالیة المختلفة عام 
المستھدفة والخاصة بالنساء لتصبح خمس فئات: فئة أرامل األسر أم األیتام، المرأة التي ال معیل لھا 

 39قودین، وبلغ حجم اإلنفاق المخصص لإلناث وألسرتھا، المطلقات وأبناؤھن وفئة أسر الغائبین والمف
وأعید تعریف دخل األسر التي تعیلھا  ،2016ملیون دینار عام  42سیرتفع لنحو  2012ملیون دینار عام 

دینار دخالً لألسرة، وال  150المرأة فقط؛ فال یعتبر الدخل الشھري لربة األسرة من العمل الذي یقل عن 
مارسة المرأة ألي من الحرف الیدویة أو األعمال اإلنتاجیة المنزلیة، وبالتالي المردود المادي المتأتي من م
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من دخل األرملة العاملة كدخل  %40یعتمد نسبة ال تتجاوز ، وال تأثیر لھذا الدخل على المعونة المستحقة
 لألسرة في القطاعات الحكومیة وغیر الحكومیة.

شرة في أنحاء المملكة تمویل وتوسیع المشاریع یوفر صندوق المرأة من خالل فروعھ المنت -ب-95
% من المنتفعین، كما یوفر 97الصغیرة والوصول للمحتاجین في المناطق األقل حظا، وتشكل النساء 

الخدمات غیر المالیة كالفرص التعلیمیة، تطویر األعمال، الخدمات االجتماعیة وبناء القدرات، التدریب 
 شمل جمیع التمویالت الدائمة والموسمیة.وبرامج التحفیز والتأمین الذي ی

یقدم الصندوق األردني الھاشمي للتنمیة البشریة القروض الدوارة بفوائد بسیطة وفترات سداد  -ج-95
% من إجمالي عدد 65مریحة للجمعیات النسائیة وللریفیات لعمل مشاریع أسریة منتجة، بلغت نسبتھا 

وبناء قدرات المقترضات على المھارات الالزمة إلدارة ، مع تدریب 2013-2011القروض للفترة 
المشاریع اإلنتاجیة وما یتعلق بالتسویق والتعبئة والتغلیف والمحاسبة والتحفیز على ابتكار أفكار لمشاریع 

 % من إجمالي قیمة القروض.58جدیدة غیر تقلیدیة ومنافسة، بلغت نسبة قیمة القروض للریفیات 

طني لتمویل المشاریع الصغیرة في إنجاح االستراتیجیة الوطنیة للحد من مشكلتي یساھم البنك الو -د-95
الفقر والبطالة من خالل زیادة إنتاجیة أصحاب المشاریع الصغیرة خاصة النساء، وتحسین مستوى 

ویمنح قروضاً  معیشتھن، بتوفیر خدمات مالیة مستدامة تلبي االحتیاجات للمشاریع المایكرویة والصغیرة،
% ومنحت 88ویولي النساء عنایةً خاصةً لیساھمن في التنمیة، نسبة المقترضات ن ضمانات أو كفاالت، دو

للوصول إلى أكبر شریحة من المواطنین المستھدفین، باإلضافة % من القروض خارج العاصمة 60
م لمجموعة من الخدمات األخرى التي تمكنھم من الحصول على فرص أكبر لتسویق منتجاتھم ورفدھ

الف شاب وشابة  100بالمھارات التدریبیة الالزمة إلدارة أعمالھم، سیطلق البنك مبادرة جدیدة لتدریب 
 بمجاالت التمكین والریادة ومكافحة الفقر.

ً بقیمة  منح -ھـ-95  8، وفرت أكثر من 2013ملیون دینار عام  24صندوق التنمیة والتشغیل قروضا
نتیجة انتھاج  2012 % مقارنة مع عام32ة اإلقراض بلغت آالف فرصة عمل وبنسبة زیاده في قیم

الصندوق سیاسة العمل المیداني وتلمس احتیاجات المواطنین في المحافظات البعیدة ومناطق البادیة وجیوب 
الفقر لالستفادة من البرامج التمویلیة المتخصصة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، للصندوق دور بتمكین 

دفة من الحصول على التمویل الالزم إلقامة مشاریع إنتاجیة صغیرة ومتوسطة؛ لتحقیق الفئات المستھ
التنمیة المستدامة في القطاعات السیاحیة والحرفیة والتجاریة والخدمیة ومشاریع الطاقة البدیلة وتصنیع 

تمكین المرأة، ما المنتجات الغذائیة والمشاریع االنتاجیة الخاصة بالجمعیات الخیریة والتعاونیة ومشاریع 
%، فقد حصلت مناطق الریف والبادیة على 104زاد عما ھو مخطط لھ بنسبة  2013تم انجازه لعام 

% من إجمالي عدد المستفیدین، وقروض محافظة 50% من إجمالي القروض، نسبة اإلناث تجاوزت 48
، أسعار مرابحة الصندوق % لتوفیر حوافز للمشاریع الممولة خارج العاصمة21العاصمة لم تتجاوز نسبتھا

% سنویا، مع قبول بدائل متعددة للضمانات لتمویل كافة الفئات المستھدفة دون 5-3بسیطة تتراوح بین 
 استثناء.

تمنح مؤسسة اإلقراض الزراعي القروض لدعم الزراعة وتنمیتھا وتطویرھا، تضمنت برامج  -و-95
دف إلى مكافحة الفقر والبطالة في الریف وخطط المؤسسة تمویل مشاریع متخصصة موجھة للنساء تھ

%) على التوالي من 33%، 33%، 33%، 37والبادیة، بلغت نسبة عدد القروض الممنوحة للنساء (
)، وكانت نسبة عدد القروض الممنوحة للنساء 2013–2010إجمالي عدد القروض خالل السنوات (

إدارة المصادر الزراعیة المرحلة الثانیة في الریفیات من إجمالي القروض للمشاریع المختلفة كالتالي: 
. 2013% حتى عام 83محافظات الجنوب لتفعیل دور المرأة في تنویع مصادر دخل األسرة بنسبة 

%؛ استمر المشروع حتى 56مشروع القروض الصغیرة لتنفیذ مشاریع أسریة صغیرة مدرة للدخل بنسبة 
عمل الزراعي. مشروع القرى الصحیة بالتعاون مع ضمن إجراءات میسرة إلشراك المرأة بال 2013عام 

وزارة الصحة لتمكین المرأة اقتصادیا واجتماعیا عن طریق منح القروض الزراعیة وخاصة لألسر التي 
. ومشروع التسمید 2013% حتى عام 46ترأسھا النساء، وإیجاد مشاریع صغیرة مّدرة للدخل بنسبة 

زراعیة للمحافظة على البیئة وتحسین اإلنتاج الزراعي نوعاً ) لتمویل المشاریع ال2014-2011بالري (
ً برفـع كفـاءة استخـدام میـاه الري واألسمـدة وتدریب المزارعین على االستخدام األمثل لھا بنسبة  وكما

 %.55%، ومشروع إدارة المصادر الزراعیة لحوض نھر الیرموك بنسبة 9

ساء في المناطق النائیة والفقیرة واألقل حظاً، وتلتزم تعمل مؤسسة نھر األردن على تمكین الن -ز-95
بإدماج النساء اجتماعیا واقتصادیا في المبادرات التنمویة التي تنفذھا، وخلق فرص اقتصادیة لالستفادة من 
قدراتھن كمصدر إضافي للدخل بإنشاء مشاریع لصالحھن، والتدریب وبناء القدرات وتوفیر الوصول إلى 

ارد المالیة، وخصصت صنادیق لمنظمات المجتمع المحلي التي تدیرھا النساء لیتمّكن من المعلومات والمو
تأسیس مشاریع مدرة للدخل، وتخصیص صنادیق القروض المتجددة لرائدات األعمال، أطلقت المؤسسة 

التي مشروع التمكین االقتصادي للمرأة في محافظة المفرق  2013وھیئة األمم المتحدة للمرأة بنھایة عام 
%، كما أن معدالت الفقر مرتفعة جداً خاصة ضمن العائالت التي ترأسھا 22تضم أكثر النساء فقراً بنسبة 

النساء، وأنشأت المؤسسة وحدة مواجھة العنف ضد المرأة والتي توفر خدمات الرعایة النفسیة واالجتماعیة 
 للمعنفات.

ونروا في التخفیف من حدة الفقر المدقع وتعزیز یسھم برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعیة في األ - 96
األمن الغذائي لمجتمع الالجئین الفلسطینیین، حیث یعمل برنامج شبكة األمان االجتماعي على تقدیم الدعم 

% 35أسرة فقیرة،  11.875حوالي  2013الغذائي والنقدي، بلغ عدد األسر المستفیدة من البرنامج عام 
عّدلت األونروا آلیة التقییم التي تعتمدھا لتحدید االستحقاق  2010، وفي عام من أرباب ھذه األسر نساء

لشبكة األمان االجتماعي بحیث یستھدف البرنامج العائالت التي تعیش تحت خط الفقر المدقع دون تمییز 
تعامل مع آخذة بعین االعتبار العمر ومراعاة النوع االجتماعي. ولتمكین المرأة یتم العمل من خالل نظام ال

العنف المبني على النوع االجتماعي، حیث تم تدریب كوادر قسم اإلغاثة والخدمات االجتماعیة وقسم التعلیم 
إلى أقسام األونروا المختلفة والھیئات الشریكة، كما عالجت  والصحة بالتعامل مع الحاالت وتحویلھا

عیني من قسم اإلغاثة بحیث تستطیع المرأة األونروا قضیة الخالف بین الزوجین في تلقي الدعم المادي وال
ینفقھا على أبنائھ، وقدمت األونروا برنامج  تلقیھا إذا تقدمت بشكوى لقسم اإلغاثة تفید بأن الزوج ال

قرضا صغیراً لتمكین المرأة اقتصادیاً، ویمتاز البرنامج بعدم  3683"القروض الصغیرة " الذي قدم 
 ر. اشتراطھ على المرأة تقدیم كفیل ذك

لتمكین النساء األقل حظا من  “مركز تنمیة المرأة” 2010تجمع لجان المرأة الوطني عام أسس  - 97
الالجئین العراقیین والسوریین واألردنیین، وتقدیم المساعدة ألكبر عدد من النساء بمختلف المجاالت المھنیة 
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من دخل األرملة العاملة كدخل  %40یعتمد نسبة ال تتجاوز ، وال تأثیر لھذا الدخل على المعونة المستحقة
 لألسرة في القطاعات الحكومیة وغیر الحكومیة.

شرة في أنحاء المملكة تمویل وتوسیع المشاریع یوفر صندوق المرأة من خالل فروعھ المنت -ب-95
% من المنتفعین، كما یوفر 97الصغیرة والوصول للمحتاجین في المناطق األقل حظا، وتشكل النساء 

الخدمات غیر المالیة كالفرص التعلیمیة، تطویر األعمال، الخدمات االجتماعیة وبناء القدرات، التدریب 
 شمل جمیع التمویالت الدائمة والموسمیة.وبرامج التحفیز والتأمین الذي ی

یقدم الصندوق األردني الھاشمي للتنمیة البشریة القروض الدوارة بفوائد بسیطة وفترات سداد  -ج-95
% من إجمالي عدد 65مریحة للجمعیات النسائیة وللریفیات لعمل مشاریع أسریة منتجة، بلغت نسبتھا 

وبناء قدرات المقترضات على المھارات الالزمة إلدارة ، مع تدریب 2013-2011القروض للفترة 
المشاریع اإلنتاجیة وما یتعلق بالتسویق والتعبئة والتغلیف والمحاسبة والتحفیز على ابتكار أفكار لمشاریع 

 % من إجمالي قیمة القروض.58جدیدة غیر تقلیدیة ومنافسة، بلغت نسبة قیمة القروض للریفیات 

طني لتمویل المشاریع الصغیرة في إنجاح االستراتیجیة الوطنیة للحد من مشكلتي یساھم البنك الو -د-95
الفقر والبطالة من خالل زیادة إنتاجیة أصحاب المشاریع الصغیرة خاصة النساء، وتحسین مستوى 

ویمنح قروضاً  معیشتھن، بتوفیر خدمات مالیة مستدامة تلبي االحتیاجات للمشاریع المایكرویة والصغیرة،
% ومنحت 88ویولي النساء عنایةً خاصةً لیساھمن في التنمیة، نسبة المقترضات ن ضمانات أو كفاالت، دو

للوصول إلى أكبر شریحة من المواطنین المستھدفین، باإلضافة % من القروض خارج العاصمة 60
م لمجموعة من الخدمات األخرى التي تمكنھم من الحصول على فرص أكبر لتسویق منتجاتھم ورفدھ

الف شاب وشابة  100بالمھارات التدریبیة الالزمة إلدارة أعمالھم، سیطلق البنك مبادرة جدیدة لتدریب 
 بمجاالت التمكین والریادة ومكافحة الفقر.

ً بقیمة  منح -ھـ-95  8، وفرت أكثر من 2013ملیون دینار عام  24صندوق التنمیة والتشغیل قروضا
نتیجة انتھاج  2012 % مقارنة مع عام32ة اإلقراض بلغت آالف فرصة عمل وبنسبة زیاده في قیم

الصندوق سیاسة العمل المیداني وتلمس احتیاجات المواطنین في المحافظات البعیدة ومناطق البادیة وجیوب 
الفقر لالستفادة من البرامج التمویلیة المتخصصة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، للصندوق دور بتمكین 

دفة من الحصول على التمویل الالزم إلقامة مشاریع إنتاجیة صغیرة ومتوسطة؛ لتحقیق الفئات المستھ
التنمیة المستدامة في القطاعات السیاحیة والحرفیة والتجاریة والخدمیة ومشاریع الطاقة البدیلة وتصنیع 

تمكین المرأة، ما المنتجات الغذائیة والمشاریع االنتاجیة الخاصة بالجمعیات الخیریة والتعاونیة ومشاریع 
%، فقد حصلت مناطق الریف والبادیة على 104زاد عما ھو مخطط لھ بنسبة  2013تم انجازه لعام 

% من إجمالي عدد المستفیدین، وقروض محافظة 50% من إجمالي القروض، نسبة اإلناث تجاوزت 48
، أسعار مرابحة الصندوق % لتوفیر حوافز للمشاریع الممولة خارج العاصمة21العاصمة لم تتجاوز نسبتھا

% سنویا، مع قبول بدائل متعددة للضمانات لتمویل كافة الفئات المستھدفة دون 5-3بسیطة تتراوح بین 
 استثناء.

تمنح مؤسسة اإلقراض الزراعي القروض لدعم الزراعة وتنمیتھا وتطویرھا، تضمنت برامج  -و-95
دف إلى مكافحة الفقر والبطالة في الریف وخطط المؤسسة تمویل مشاریع متخصصة موجھة للنساء تھ

%) على التوالي من 33%، 33%، 33%، 37والبادیة، بلغت نسبة عدد القروض الممنوحة للنساء (
)، وكانت نسبة عدد القروض الممنوحة للنساء 2013–2010إجمالي عدد القروض خالل السنوات (

إدارة المصادر الزراعیة المرحلة الثانیة في الریفیات من إجمالي القروض للمشاریع المختلفة كالتالي: 
. 2013% حتى عام 83محافظات الجنوب لتفعیل دور المرأة في تنویع مصادر دخل األسرة بنسبة 

%؛ استمر المشروع حتى 56مشروع القروض الصغیرة لتنفیذ مشاریع أسریة صغیرة مدرة للدخل بنسبة 
عمل الزراعي. مشروع القرى الصحیة بالتعاون مع ضمن إجراءات میسرة إلشراك المرأة بال 2013عام 

وزارة الصحة لتمكین المرأة اقتصادیا واجتماعیا عن طریق منح القروض الزراعیة وخاصة لألسر التي 
. ومشروع التسمید 2013% حتى عام 46ترأسھا النساء، وإیجاد مشاریع صغیرة مّدرة للدخل بنسبة 

زراعیة للمحافظة على البیئة وتحسین اإلنتاج الزراعي نوعاً ) لتمویل المشاریع ال2014-2011بالري (
ً برفـع كفـاءة استخـدام میـاه الري واألسمـدة وتدریب المزارعین على االستخدام األمثل لھا بنسبة  وكما

 %.55%، ومشروع إدارة المصادر الزراعیة لحوض نھر الیرموك بنسبة 9

ساء في المناطق النائیة والفقیرة واألقل حظاً، وتلتزم تعمل مؤسسة نھر األردن على تمكین الن -ز-95
بإدماج النساء اجتماعیا واقتصادیا في المبادرات التنمویة التي تنفذھا، وخلق فرص اقتصادیة لالستفادة من 
قدراتھن كمصدر إضافي للدخل بإنشاء مشاریع لصالحھن، والتدریب وبناء القدرات وتوفیر الوصول إلى 

ارد المالیة، وخصصت صنادیق لمنظمات المجتمع المحلي التي تدیرھا النساء لیتمّكن من المعلومات والمو
تأسیس مشاریع مدرة للدخل، وتخصیص صنادیق القروض المتجددة لرائدات األعمال، أطلقت المؤسسة 

التي مشروع التمكین االقتصادي للمرأة في محافظة المفرق  2013وھیئة األمم المتحدة للمرأة بنھایة عام 
%، كما أن معدالت الفقر مرتفعة جداً خاصة ضمن العائالت التي ترأسھا 22تضم أكثر النساء فقراً بنسبة 

النساء، وأنشأت المؤسسة وحدة مواجھة العنف ضد المرأة والتي توفر خدمات الرعایة النفسیة واالجتماعیة 
 للمعنفات.

ونروا في التخفیف من حدة الفقر المدقع وتعزیز یسھم برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعیة في األ - 96
األمن الغذائي لمجتمع الالجئین الفلسطینیین، حیث یعمل برنامج شبكة األمان االجتماعي على تقدیم الدعم 

% 35أسرة فقیرة،  11.875حوالي  2013الغذائي والنقدي، بلغ عدد األسر المستفیدة من البرنامج عام 
عّدلت األونروا آلیة التقییم التي تعتمدھا لتحدید االستحقاق  2010، وفي عام من أرباب ھذه األسر نساء

لشبكة األمان االجتماعي بحیث یستھدف البرنامج العائالت التي تعیش تحت خط الفقر المدقع دون تمییز 
تعامل مع آخذة بعین االعتبار العمر ومراعاة النوع االجتماعي. ولتمكین المرأة یتم العمل من خالل نظام ال

العنف المبني على النوع االجتماعي، حیث تم تدریب كوادر قسم اإلغاثة والخدمات االجتماعیة وقسم التعلیم 
إلى أقسام األونروا المختلفة والھیئات الشریكة، كما عالجت  والصحة بالتعامل مع الحاالت وتحویلھا

عیني من قسم اإلغاثة بحیث تستطیع المرأة األونروا قضیة الخالف بین الزوجین في تلقي الدعم المادي وال
ینفقھا على أبنائھ، وقدمت األونروا برنامج  تلقیھا إذا تقدمت بشكوى لقسم اإلغاثة تفید بأن الزوج ال

قرضا صغیراً لتمكین المرأة اقتصادیاً، ویمتاز البرنامج بعدم  3683"القروض الصغیرة " الذي قدم 
 ر. اشتراطھ على المرأة تقدیم كفیل ذك

لتمكین النساء األقل حظا من  “مركز تنمیة المرأة” 2010تجمع لجان المرأة الوطني عام أسس  - 97
الالجئین العراقیین والسوریین واألردنیین، وتقدیم المساعدة ألكبر عدد من النساء بمختلف المجاالت المھنیة 
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ى توفیر الوسائل واألدوات المناسبة، واالجتماعیة والصحیة والنفسیة، وتحسین المستوى المعیشي بالعمل عل
والتدریب المھني، وتقدیم القروض للنساء والفتیات لتمكینھن من الحصول على فرص عمل أو إقامة 

 المشاریع، باإلضافة لما یقوم بھ المركز من توعیة، تثقیف، تعلیم، تمكین ذاتي، وتقدیم االستشارات. 

، فقد حققت كرة القدم النسویة قفزة نوعیة، وتقدم المنتخب تشارك النساء بكافة األنشطة الریاضیة - 98
العبة، فزن  23الوطني للنساء على الئحة تصنیف المنتخبات الصادرة عن االتحاد الدولي (فیفا) وعددھن 

، ویشارك المنتخب بنھائیات كأس أسیا، ویواصل “الطریق إلى ألمانیا”بلقب بطولة كأس العرب األولى 
متابعتھ للوقوف على جاھزیة الالعبات إلعداد المنتخب ودعمھ للظھور في النھائیات الكادر التدریبي 

النسخة السادسة من موندیال نھائیات كأس العالم للسیدات  بصورة جیدة، كما منحت الفیفا األردن استضافة
یر قطاع ، مما یمنح مسیرة الكرة النسویة دفعة لألمام، وإطالق موجة إیجابیة لتطو2016لعام  17تحت 

كرة القدم النسویة وخاصة الناشئات، أبدت كل مؤسسات الدولة استعدادھا لتقدیم الدعم لھذا الحدث، یأتي 
ذلك بعد تحقیق الھدف األول المتمثل في التأھیل لنھائیات كأس أسیا ونھائیات الصین ومن ثم بلوغ الملحق 

ي تصفیات الموندیال، ویشارك منتخب كرة الید العالمي، وكان أول المنتخبات العربیة التي تحقق انجازاً ف
، وشاركت فرق كرة السلة 2015وللدورة العربیة في عام  2014للسیدات في البطولة االسیویة لعام 

للسیدات في بطوالت على المستوى المحلي واإلقلیمي، وحققن میدالیات ذھبیة على المستوى االقلیمي في 
 المبارزة.

 
 المرأة الریفیةالمادة الرابعة عشر:  

بخطوات إیجابیة نحو تعزیز دور المرأة الریفیة في التنمیة، واعتمدت لتحقیق  قامت وزارة الزراعة - 99
محورین؛ األول عقد دورات تدریبیة على المھارات اإلنتاجیة وأھمیة دور المرأة في التنمیة؛  ھذا الھدف

التعامل مع التكنولوجیا في إدارة المشاریع. ارتفعت أھمھا دورات في اإلدارة والتسویق والمحاسبة وكیفیة 
نسبة من حصلن على تدریب في المجاالت الزراعیة لتصبح مقاربة لنسبة الرجال. والمحور الثاني تحسین 

) وضع 1ظروف المرأة االقتصادیة واالجتماعیة، أما الخطوات اإلیجابیة لتحقیق المحورین فكانت: (
في القرى الصحیة الذي یعمل في المناطق النائیة وجیوب الفقر، حیث تم عقد  برنامج المبادرات المجتمعیة

في مواقع صنع القرار في  %25) زیادة مشاركة النساء بنسبة 2دورة حرفیة في مجاالت مختلفة. ( 15
ة ) زیادة البرامج الثقافیة اإلعالمیة اإلرشادیة الموجھة للمرأ3المجالس القرویة والجمعیات التعاونیة. (

الریفیة عن دورھا في األسرة والمجتمع، وعن حقوقھا، وإدراج قضایا النوع االجتماعي في المقررات 
من النساء الریفیات في دورات رفع الكفاءة والمواضیع  %80) تم تغطیة 4الزراعیة وبرامج محو األمیة. (

 التنمویة وتمكین المرأة ومھارات االتصال والتشبیك.

راعة بالتعاون مع منظمة األغذیة والزراعة الدولیة استراتیجیة إدراج قضایا وضعت وزارة الز - 100
النوع االجتماعي في سیاسات ومشروعات وبرامج الوزارة، وفي التنمیة الریفیة، وتجدید اإلجراءات 
واألنشطة للحد من المشكالت التي تواجھ النساء في الزراعة وزیادة مشاركتھن االقتصادیة، حیث یبلغ 

من األراضي  %3. تحوز النساء في الریف على 2013في عام  %24.2البطالة في الریف لإلناث  معدل
 %12الزراعیة بسبب عدم توفر الموارد المالیة الالزمة لشراء األرض، ونسبة ملكیة النساء للماشیة 

مشروع . نفذت وزارة الزراعة مشاریع وجھت للنساء الریفیات ك%5وللمعدات الزراعیة  %8وللدواجن 
ملیون  5.7الحدیقة المنزلیة، ومشروع زیادة دخل األسرة الریفیة الفقیرة ووحدة األمن الغذائي، ورصد 

، وتم زیادة 2013بزیادة نصف ملیون دینار عن عام  2014دینار لبرنامج مكافحة الفقر في موازنة عام 
أسرة  120األسر المستفیدة إلى  ملیون دینار، ورفع عدد 1.5مخصصات إنشاء مساكن األسر الفقیرة لتبلغ 

 .2013أسرة في عام  100مقارنة بنحو 

تم التوسع في خدمات التنمیة االجتماعیة، وتعزیز دور مؤسسات المجتمع المدني في توفیرھا، ففي  - 101
جمعیة، وعدد األفراد  85زاد عدد الجمعیات الخیریة التي تم تأھیلھا في المناطق الفقیرة إلى  2011عام 

أسرة، ونسبة اإلناث المستفیدات من الدورات التدریبیة  85 970ألسر التي تم تقلیص فجوة الفقر لھم نحو وا
%. ولتقلیص التفاوت بین المناطق أطلقت الحكومة 78صندوق التنمیة والتشغیل سنویا إلى  التي یقدمھا

ن دینار، وتم إطالق ملیو 150بتأسیس صندوق تنمیة المحافظات برأسمال مقداره  2011مبادرة عام 
)، واستراتیجیة تنمیة الموارد البشریة 2014-2012البرنامج التنفیذي التنموي للمحافظات لألعوام (

واالستثمار برأس المال البشري في المحافظات البعیدة عن العاصمة، وذلك من خالل إنشاء الجامعات 
یجي المدارس األقل حظا، والتي تعاني وتخصیص منح دراسیة ألبنائھم، وإفراد باب قبول استثنائي لخر

ولتشجیع الفرص االقتصادیة للنساء؛ تنفذ وزارة العمل عدة مشاریع لتعزیر دورھن ضعف البیئة التعلیمیة. 
في سوق العمل أھمھا؛ مشروع فتیات (تشغیل الفتیات من المناطق النائیة)، ومشروع الفروع اإلنتاجیة 

ع الكبرى للمناطق السكنیة المكتظة بالفتیات) لتسھیل وصولھن إلى (نقل بعض فروع االنتاج لبعض المصان
 مكان العمل. 

بین الذكور، في حین بلغت ھذه  %6.9مقابل  %7.4بین اإلناث  2010بلغت نسبة الفقر لعام  - 102
، وحسب جنس رب األسرة فقد بلغت بین األسر التي أربابھا ذكور %10.4نسبة على المستوى الوطني 

إلى ارتفاع النسبة بین األسر في المناطق الریفیة بین األسر التي أربابھا من اإلناث، و %0.9بل مقا 9.5%
%، وتزداد نسبة الفقر بین اإلناث في الریف عنھا في 9.9% في حین تشكل في المناطق الحضریة 13.1

محلي، ومحدودیة الحضر؛ لكبر حجم األسرة الریفیة، وعدم إمكانیة الحصول على فرص العمل في السوق ال
الخدمات االجتماعیة واألساسیة، وارتفاع نسب األمیة بین أرباب األسر اإلناث مقارنة بأرباب األسر 

 % 11.3% مقابل 14.1% (في الحضر 13.7الذكور، ھذا وتشكل نسبة اإلناث أرباب األسر 
 في الریف).

مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بھدف  نفذت الھیئة التنسیقیة للتكافل االجتماعي مشروعا بالتعاون - 103
)، وأعدت دلیل للمؤسسات العاملة 2013-2009دراسة أثر االتفاقیات التجاریة على الفقر والعمالة (

بمجال التكافل االجتماعي یتضمن مھامھا، أھدافھا، استراتیجیة عملھا، خططھا المستقبلیة والفئات المستھدفة 
المتخصصة في جوانب مكافحة الفقر ومنھا دراسات بمواضیع الفقر  اتمن خدماتھا، مع إعداد الدراس

 باألردن من منظور جندري وقضایا المرأة والتمكین االقتصادي.

ینفذ الصندوق األردني الھاشمي للتنمیة البشریة؛ البرامج البیئیة واالقتصادیة التدریبیة المكثفة،  - 104
مھنیة للنساء الریفیات، یسھل تطبیقھا كمشاریع إنتاجیة مدرة لتمكین مناطق جیوب الفقر على المھارات ال

للدخل، مثل التدریب على الخیاطة االحترافیة، تصمیم األلبسة، الصناعات الغذائیة التحویلیة وتلك المتعلقة 
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ى توفیر الوسائل واألدوات المناسبة، واالجتماعیة والصحیة والنفسیة، وتحسین المستوى المعیشي بالعمل عل
والتدریب المھني، وتقدیم القروض للنساء والفتیات لتمكینھن من الحصول على فرص عمل أو إقامة 

 المشاریع، باإلضافة لما یقوم بھ المركز من توعیة، تثقیف، تعلیم، تمكین ذاتي، وتقدیم االستشارات. 

، فقد حققت كرة القدم النسویة قفزة نوعیة، وتقدم المنتخب تشارك النساء بكافة األنشطة الریاضیة - 98
العبة، فزن  23الوطني للنساء على الئحة تصنیف المنتخبات الصادرة عن االتحاد الدولي (فیفا) وعددھن 

، ویشارك المنتخب بنھائیات كأس أسیا، ویواصل “الطریق إلى ألمانیا”بلقب بطولة كأس العرب األولى 
متابعتھ للوقوف على جاھزیة الالعبات إلعداد المنتخب ودعمھ للظھور في النھائیات الكادر التدریبي 

النسخة السادسة من موندیال نھائیات كأس العالم للسیدات  بصورة جیدة، كما منحت الفیفا األردن استضافة
یر قطاع ، مما یمنح مسیرة الكرة النسویة دفعة لألمام، وإطالق موجة إیجابیة لتطو2016لعام  17تحت 

كرة القدم النسویة وخاصة الناشئات، أبدت كل مؤسسات الدولة استعدادھا لتقدیم الدعم لھذا الحدث، یأتي 
ذلك بعد تحقیق الھدف األول المتمثل في التأھیل لنھائیات كأس أسیا ونھائیات الصین ومن ثم بلوغ الملحق 

ي تصفیات الموندیال، ویشارك منتخب كرة الید العالمي، وكان أول المنتخبات العربیة التي تحقق انجازاً ف
، وشاركت فرق كرة السلة 2015وللدورة العربیة في عام  2014للسیدات في البطولة االسیویة لعام 

للسیدات في بطوالت على المستوى المحلي واإلقلیمي، وحققن میدالیات ذھبیة على المستوى االقلیمي في 
 المبارزة.

 
 المرأة الریفیةالمادة الرابعة عشر:  

بخطوات إیجابیة نحو تعزیز دور المرأة الریفیة في التنمیة، واعتمدت لتحقیق  قامت وزارة الزراعة - 99
محورین؛ األول عقد دورات تدریبیة على المھارات اإلنتاجیة وأھمیة دور المرأة في التنمیة؛  ھذا الھدف

التعامل مع التكنولوجیا في إدارة المشاریع. ارتفعت أھمھا دورات في اإلدارة والتسویق والمحاسبة وكیفیة 
نسبة من حصلن على تدریب في المجاالت الزراعیة لتصبح مقاربة لنسبة الرجال. والمحور الثاني تحسین 

) وضع 1ظروف المرأة االقتصادیة واالجتماعیة، أما الخطوات اإلیجابیة لتحقیق المحورین فكانت: (
في القرى الصحیة الذي یعمل في المناطق النائیة وجیوب الفقر، حیث تم عقد  برنامج المبادرات المجتمعیة

في مواقع صنع القرار في  %25) زیادة مشاركة النساء بنسبة 2دورة حرفیة في مجاالت مختلفة. ( 15
ة ) زیادة البرامج الثقافیة اإلعالمیة اإلرشادیة الموجھة للمرأ3المجالس القرویة والجمعیات التعاونیة. (

الریفیة عن دورھا في األسرة والمجتمع، وعن حقوقھا، وإدراج قضایا النوع االجتماعي في المقررات 
من النساء الریفیات في دورات رفع الكفاءة والمواضیع  %80) تم تغطیة 4الزراعیة وبرامج محو األمیة. (

 التنمویة وتمكین المرأة ومھارات االتصال والتشبیك.

راعة بالتعاون مع منظمة األغذیة والزراعة الدولیة استراتیجیة إدراج قضایا وضعت وزارة الز - 100
النوع االجتماعي في سیاسات ومشروعات وبرامج الوزارة، وفي التنمیة الریفیة، وتجدید اإلجراءات 
واألنشطة للحد من المشكالت التي تواجھ النساء في الزراعة وزیادة مشاركتھن االقتصادیة، حیث یبلغ 

من األراضي  %3. تحوز النساء في الریف على 2013في عام  %24.2البطالة في الریف لإلناث  معدل
 %12الزراعیة بسبب عدم توفر الموارد المالیة الالزمة لشراء األرض، ونسبة ملكیة النساء للماشیة 

مشروع . نفذت وزارة الزراعة مشاریع وجھت للنساء الریفیات ك%5وللمعدات الزراعیة  %8وللدواجن 
ملیون  5.7الحدیقة المنزلیة، ومشروع زیادة دخل األسرة الریفیة الفقیرة ووحدة األمن الغذائي، ورصد 

، وتم زیادة 2013بزیادة نصف ملیون دینار عن عام  2014دینار لبرنامج مكافحة الفقر في موازنة عام 
أسرة  120األسر المستفیدة إلى  ملیون دینار، ورفع عدد 1.5مخصصات إنشاء مساكن األسر الفقیرة لتبلغ 

 .2013أسرة في عام  100مقارنة بنحو 

تم التوسع في خدمات التنمیة االجتماعیة، وتعزیز دور مؤسسات المجتمع المدني في توفیرھا، ففي  - 101
جمعیة، وعدد األفراد  85زاد عدد الجمعیات الخیریة التي تم تأھیلھا في المناطق الفقیرة إلى  2011عام 

أسرة، ونسبة اإلناث المستفیدات من الدورات التدریبیة  85 970ألسر التي تم تقلیص فجوة الفقر لھم نحو وا
%. ولتقلیص التفاوت بین المناطق أطلقت الحكومة 78صندوق التنمیة والتشغیل سنویا إلى  التي یقدمھا

ن دینار، وتم إطالق ملیو 150بتأسیس صندوق تنمیة المحافظات برأسمال مقداره  2011مبادرة عام 
)، واستراتیجیة تنمیة الموارد البشریة 2014-2012البرنامج التنفیذي التنموي للمحافظات لألعوام (

واالستثمار برأس المال البشري في المحافظات البعیدة عن العاصمة، وذلك من خالل إنشاء الجامعات 
یجي المدارس األقل حظا، والتي تعاني وتخصیص منح دراسیة ألبنائھم، وإفراد باب قبول استثنائي لخر

ولتشجیع الفرص االقتصادیة للنساء؛ تنفذ وزارة العمل عدة مشاریع لتعزیر دورھن ضعف البیئة التعلیمیة. 
في سوق العمل أھمھا؛ مشروع فتیات (تشغیل الفتیات من المناطق النائیة)، ومشروع الفروع اإلنتاجیة 

ع الكبرى للمناطق السكنیة المكتظة بالفتیات) لتسھیل وصولھن إلى (نقل بعض فروع االنتاج لبعض المصان
 مكان العمل. 

بین الذكور، في حین بلغت ھذه  %6.9مقابل  %7.4بین اإلناث  2010بلغت نسبة الفقر لعام  - 102
، وحسب جنس رب األسرة فقد بلغت بین األسر التي أربابھا ذكور %10.4نسبة على المستوى الوطني 

إلى ارتفاع النسبة بین األسر في المناطق الریفیة بین األسر التي أربابھا من اإلناث، و %0.9بل مقا 9.5%
%، وتزداد نسبة الفقر بین اإلناث في الریف عنھا في 9.9% في حین تشكل في المناطق الحضریة 13.1

محلي، ومحدودیة الحضر؛ لكبر حجم األسرة الریفیة، وعدم إمكانیة الحصول على فرص العمل في السوق ال
الخدمات االجتماعیة واألساسیة، وارتفاع نسب األمیة بین أرباب األسر اإلناث مقارنة بأرباب األسر 

 % 11.3% مقابل 14.1% (في الحضر 13.7الذكور، ھذا وتشكل نسبة اإلناث أرباب األسر 
 في الریف).

مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بھدف  نفذت الھیئة التنسیقیة للتكافل االجتماعي مشروعا بالتعاون - 103
)، وأعدت دلیل للمؤسسات العاملة 2013-2009دراسة أثر االتفاقیات التجاریة على الفقر والعمالة (

بمجال التكافل االجتماعي یتضمن مھامھا، أھدافھا، استراتیجیة عملھا، خططھا المستقبلیة والفئات المستھدفة 
المتخصصة في جوانب مكافحة الفقر ومنھا دراسات بمواضیع الفقر  اتمن خدماتھا، مع إعداد الدراس

 باألردن من منظور جندري وقضایا المرأة والتمكین االقتصادي.

ینفذ الصندوق األردني الھاشمي للتنمیة البشریة؛ البرامج البیئیة واالقتصادیة التدریبیة المكثفة،  - 104
مھنیة للنساء الریفیات، یسھل تطبیقھا كمشاریع إنتاجیة مدرة لتمكین مناطق جیوب الفقر على المھارات ال

للدخل، مثل التدریب على الخیاطة االحترافیة، تصمیم األلبسة، الصناعات الغذائیة التحویلیة وتلك المتعلقة 
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بالتدویر، كما اھتم برنامج إدارة الموارد الطبیعیة بالمرأة الریفیة من خالل تعزیز دورھا كنقطة محوریة 
ي عملیات التنمیة االقتصادیة، والتأثیر االیجابي على البیئة، وتم استھدافھا بمشاریع وأنشطة تساھم في ف

تحسین مستواھا المعیشي من خالل تدریبھا وبناء القدرات بمجموعة من المھارات منھا: استثمار المیاه 
ذائي، واستثمار الحدیقة المنزلیة، الرمادیة، وإعادة تدویر المخلفات المنزلیة، وتوفیر الطاقة واألمن الغ

 وغیرھا.وحفر اآلبار المنزلیة الخاصة بالریفیات ربات األسر 

 
 

 الجزء الرابع  
 المادة الخامسة عشر: األھلیة والمساواة مع الرجل أمام القانون 

 
من القانون  256كفل الدستور األردني حق التقاضي للجمیع كحق عام ومطلق، ونصت المادة  - 105

وال یوجد في المدني على حق المتضرر ذكرا كان أو أنثى المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي یلحق بھ. 
كما أن ل، لبینات أي نص یعطي قیمة قانونیة لشھادة المرأة مختلفة عن تلك التي یدلي بھا الرجقانون ا

 یتعلق وفیماشھادة المرأة في المحاكم النظامیة مساویة في حجیتھا القانونیة للشھادة التي یدلي بھا الرجل. 
ھذا الحق  2011إقامتھم فقد كفل الدستور األردني المعدل لعام  محل اختیار وحریة األشخاص بحركة

یار المملكة، أو أن یحظر على أردني التي نصت على أنھ ال یجوز إبعاد أردني من د 9بموجب المادة 
اإلقامة في جھة ما، أو یمنع من التنقل، وال أن یلزم باإلقامة في مكان معین؛ إال في األحوال المبینة في 

 القانون.

لعبت التغیرات االجتماعیة واالقتصادیة التي شھدھا األردن والمتمثلة في تحسن أوضاع النساء  - 106
 ً  في إحداث تأثیرات أدت للتحرر من العادات الموروثة والتقالید السائدة، المتعلقة بشكل عام، دوراً جوھریا

أن ھناك تطورا  2012بحرمان النساء من حقوقھن في المیراث في كثیر من الحاالت. وتشیر البیانات لعام 
%، 9.2 في ملكیة النساء لألصول العقاریة، فقد بلغت نسبة المالكات من مجموع المالكین من األراضي

%. كما أن الدخل السنوي المتأتي من اإلیجارات لألمالك یشكل 43.4% واألوراق المالیة 19.5والشقق 
لإلناث و  2 881.0، والدخول التحویلیة 1565.5وللذكور  1581.6بالدینار األردني كما یلي؛ لإلناث 

 120.9الملكیة فھي لإلناث للذكور، بفجوة لصالح اإلناث في ھذین القطاعین، أما الدخول من  1 755.7
 ، وذلك بفجوة لصالح الذكور.167.2وللذكور 

یعني  ) من أن فصل الذمة المالیة ینطوي على تمییز ضد المرأة؛49وحول مالحظة اللجنة رقم ( - 107
انفصال الذمة المالیة بین الزوجین أن ال سلطان للزوج على تصرفات الزوجة، وھو ما أكد علیھ مجلس 

استقاللیة الذمة المالیة  اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي في قرار جاء فیھ: مجمع الفقھ
للمرأة تعني أال یكون ھناك سلطان ألحد على أموالھا وذمتھا المالیة. للزوجة األھلیة الكاملة والذمة المالیة 

بھ من عملھا، ولھا ثروتھا الخاصة، ولھا المستقلة التامة، ولھا الحق المطلق في إطار أحكام الشرع مما تكس
حق التملك، وحق التصرف بما تملك، وال سلطان للزوج على مالھا، وال تحتاج إلذن الزوج في التملك 
والتصرف بمالھا. كما تخلو التشریعات األردنیة المنظمة لحق الملكیة والمیراث من أیة نصوص تمییزیة 

لقانونیة وحقھا بالتملك أو المیراث وال یجیز أي منھا حرمانھا من ھذه ضد المرأة أو أیة قیود على أھلیتھا ا
 الحقوق.

 
المادة السادسة عشر: القضاء على التمییز ضد المرأة في جمیع األمور المتعلقة بالزواج والعالقات  

 األسریة

(ج) و 1الفقرة ) المتعلقة بمراجعة التحفظات الواردة على 10فیما یتعلق بتوصیة اللجنة رقم ( - 108
فھي من التوصیات التي لم تحظى بقبول األردن أمام مجلس حقوق  من االتفاقیة؛ 16(د) و (ز) من المادة 

اإلنسان؛ بدعوى التعارض مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، ووفق التبریرات التي قدمت في التقریر الخامس 
سط وشمال أفریقیا وما نتج عنھا من تراجع في والتقاریر السابقة، ونظرا لما تشھده الدول في الشرق األو

ً للحفاظ على المكتسبات حیث تواجھ الحركة  تعزیز وحمایة حقوق المرأة في العدید من الدول؛ و سعیا
النسائیة من ینادي بالتراجع عن التصدیق على االتفاقیة، فقد قدمت رابطة علماء األردن رسالة إلى رئیس 

دم الموافقة على رفع التحفظات عن االتفاقیة لمخالفتھا ألحكام الشریعة مجلس النواب تطالب المجلس بع
اإلسالمیة، وعلیھ یتم التعامل مع رفع التحفظات بكل حساسیة وبتدرج یتناسب مع االھتمام بأھمیة تعزیز 

 حقوق المرأة اإلنسانیة والتمسك برفض كل ما یخالف أحكام الشریعة وھو ما ال تتبناه ھذه االتفاقیة. 

األحكام الموضوعیة واإلجرائیة المتعلقة بالزواج،  2010ولقد عالج قانون األحوال الشخصیة لسنة  - 109
تزویج  وبموافقة قاضي القضاة، ولحاالت محدودة،عاماً، وأجاز بإذن القاضي  18وحدد أھلیة الزواج بسن 

كفؤاً للمخطوبة من حیث؛  على أن یكون الخاطب - ال یمكن تزویج من ھم دون ذلك -عاماً  15من أكمل 
أن یكون في زواجھما مصلحة محققة، وأن یتحقق من رضا والقدرة المالیة على النفقة ودفع المھر، 

، وإجازة وضع شروط في عقد الزواج ال تخالف عاما 20كان الخاطب یكبرھا بـ  إذا المخطوبة واختیارھا
الزواج وغیرھا، إال أن الممارسات غیر الرسمیة  األحكام الشرعیة كحقھا في العمل أو متابعة التعلیم بعد

والضغوط أو الثقافة المجتمعیة تحد من استفادة المرأة من ممارسة ھذه الحقوق، وھو ما تعمل عدة جھات 
كما خفف القانون عبء اإلثبات في دعوى الشقاق والنزاع  ،رسمیة وغیر رسمیة على رفع الوعي بذلك

ى عدم سریان التخارج على األموال غیر المنقولة الموروثة، إال بعد ووضع ضوابط لتعدد الزوجات، وعل
إجراء معاملة االنتقال علیھا باسم المورث قبل تسجیل حجة التخارج، ونظم أحكام تسجیل حجج التخارج 
من أن تتضمن المدة الواجب انقضاءھا بین وفاة المورث وإجراء التخارج عن التركة، ورفع سن حضانة 

 سنة وبعدھا یخیر المحضون بین أبویھ وینضم إلى من یرغب منھما.  15وغ المحضون سن األم إلى بل

من قانون العقوبات بحبس كل من أجرى مراسیم زواج أو كان طرفا في  279تعاقب المادة  - 110
إجرائھا بما ال یتفق مع أحكام قانون األحوال الشخصیة، ووضعت التعلیمات الخاصة بمنح اإلذن بالزواج 

سنة ضوابط منھا أن ال یكون الزواج مكررا وسببا في االنقطاع عن التعلیم األساسي،  18من ھم دون ل
أن نسبة حاالت زواج فتیات أعمارھن أقل  2012وكشف التقریر اإلحصائي لدائرة قاضي القضاة عام 

لنسبة األقل من حاالت الزواج المسجلة لدى المحاكم الشرعیة، والملفت أن ا %12.6عاما بلغت  18من 
سنة  25.9من الحاالت قد سجلت بمحافظة الطفیلة، وقد ارتفع متوسط عمر الزواج األول لإلناث إلى 

)، وتناول تقریر صندوق األمم المتحدة 2012سنة (المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة  30وللذكور 
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بالتدویر، كما اھتم برنامج إدارة الموارد الطبیعیة بالمرأة الریفیة من خالل تعزیز دورھا كنقطة محوریة 
ي عملیات التنمیة االقتصادیة، والتأثیر االیجابي على البیئة، وتم استھدافھا بمشاریع وأنشطة تساھم في ف

تحسین مستواھا المعیشي من خالل تدریبھا وبناء القدرات بمجموعة من المھارات منھا: استثمار المیاه 
ذائي، واستثمار الحدیقة المنزلیة، الرمادیة، وإعادة تدویر المخلفات المنزلیة، وتوفیر الطاقة واألمن الغ

 وغیرھا.وحفر اآلبار المنزلیة الخاصة بالریفیات ربات األسر 

 
 

 الجزء الرابع  
 المادة الخامسة عشر: األھلیة والمساواة مع الرجل أمام القانون 

 
من القانون  256كفل الدستور األردني حق التقاضي للجمیع كحق عام ومطلق، ونصت المادة  - 105

وال یوجد في المدني على حق المتضرر ذكرا كان أو أنثى المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي یلحق بھ. 
كما أن ل، لبینات أي نص یعطي قیمة قانونیة لشھادة المرأة مختلفة عن تلك التي یدلي بھا الرجقانون ا

 یتعلق وفیماشھادة المرأة في المحاكم النظامیة مساویة في حجیتھا القانونیة للشھادة التي یدلي بھا الرجل. 
ھذا الحق  2011إقامتھم فقد كفل الدستور األردني المعدل لعام  محل اختیار وحریة األشخاص بحركة

یار المملكة، أو أن یحظر على أردني التي نصت على أنھ ال یجوز إبعاد أردني من د 9بموجب المادة 
اإلقامة في جھة ما، أو یمنع من التنقل، وال أن یلزم باإلقامة في مكان معین؛ إال في األحوال المبینة في 

 القانون.

لعبت التغیرات االجتماعیة واالقتصادیة التي شھدھا األردن والمتمثلة في تحسن أوضاع النساء  - 106
 ً  في إحداث تأثیرات أدت للتحرر من العادات الموروثة والتقالید السائدة، المتعلقة بشكل عام، دوراً جوھریا

أن ھناك تطورا  2012بحرمان النساء من حقوقھن في المیراث في كثیر من الحاالت. وتشیر البیانات لعام 
%، 9.2 في ملكیة النساء لألصول العقاریة، فقد بلغت نسبة المالكات من مجموع المالكین من األراضي

%. كما أن الدخل السنوي المتأتي من اإلیجارات لألمالك یشكل 43.4% واألوراق المالیة 19.5والشقق 
لإلناث و  2 881.0، والدخول التحویلیة 1565.5وللذكور  1581.6بالدینار األردني كما یلي؛ لإلناث 

 120.9الملكیة فھي لإلناث للذكور، بفجوة لصالح اإلناث في ھذین القطاعین، أما الدخول من  1 755.7
 ، وذلك بفجوة لصالح الذكور.167.2وللذكور 

یعني  ) من أن فصل الذمة المالیة ینطوي على تمییز ضد المرأة؛49وحول مالحظة اللجنة رقم ( - 107
انفصال الذمة المالیة بین الزوجین أن ال سلطان للزوج على تصرفات الزوجة، وھو ما أكد علیھ مجلس 

استقاللیة الذمة المالیة  اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي في قرار جاء فیھ: مجمع الفقھ
للمرأة تعني أال یكون ھناك سلطان ألحد على أموالھا وذمتھا المالیة. للزوجة األھلیة الكاملة والذمة المالیة 

بھ من عملھا، ولھا ثروتھا الخاصة، ولھا المستقلة التامة، ولھا الحق المطلق في إطار أحكام الشرع مما تكس
حق التملك، وحق التصرف بما تملك، وال سلطان للزوج على مالھا، وال تحتاج إلذن الزوج في التملك 
والتصرف بمالھا. كما تخلو التشریعات األردنیة المنظمة لحق الملكیة والمیراث من أیة نصوص تمییزیة 

لقانونیة وحقھا بالتملك أو المیراث وال یجیز أي منھا حرمانھا من ھذه ضد المرأة أو أیة قیود على أھلیتھا ا
 الحقوق.

 
المادة السادسة عشر: القضاء على التمییز ضد المرأة في جمیع األمور المتعلقة بالزواج والعالقات  

 األسریة

(ج) و 1الفقرة ) المتعلقة بمراجعة التحفظات الواردة على 10فیما یتعلق بتوصیة اللجنة رقم ( - 108
فھي من التوصیات التي لم تحظى بقبول األردن أمام مجلس حقوق  من االتفاقیة؛ 16(د) و (ز) من المادة 

اإلنسان؛ بدعوى التعارض مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، ووفق التبریرات التي قدمت في التقریر الخامس 
سط وشمال أفریقیا وما نتج عنھا من تراجع في والتقاریر السابقة، ونظرا لما تشھده الدول في الشرق األو

ً للحفاظ على المكتسبات حیث تواجھ الحركة  تعزیز وحمایة حقوق المرأة في العدید من الدول؛ و سعیا
النسائیة من ینادي بالتراجع عن التصدیق على االتفاقیة، فقد قدمت رابطة علماء األردن رسالة إلى رئیس 

دم الموافقة على رفع التحفظات عن االتفاقیة لمخالفتھا ألحكام الشریعة مجلس النواب تطالب المجلس بع
اإلسالمیة، وعلیھ یتم التعامل مع رفع التحفظات بكل حساسیة وبتدرج یتناسب مع االھتمام بأھمیة تعزیز 

 حقوق المرأة اإلنسانیة والتمسك برفض كل ما یخالف أحكام الشریعة وھو ما ال تتبناه ھذه االتفاقیة. 

األحكام الموضوعیة واإلجرائیة المتعلقة بالزواج،  2010ولقد عالج قانون األحوال الشخصیة لسنة  - 109
تزویج  وبموافقة قاضي القضاة، ولحاالت محدودة،عاماً، وأجاز بإذن القاضي  18وحدد أھلیة الزواج بسن 

كفؤاً للمخطوبة من حیث؛  على أن یكون الخاطب - ال یمكن تزویج من ھم دون ذلك -عاماً  15من أكمل 
أن یكون في زواجھما مصلحة محققة، وأن یتحقق من رضا والقدرة المالیة على النفقة ودفع المھر، 

، وإجازة وضع شروط في عقد الزواج ال تخالف عاما 20كان الخاطب یكبرھا بـ  إذا المخطوبة واختیارھا
الزواج وغیرھا، إال أن الممارسات غیر الرسمیة  األحكام الشرعیة كحقھا في العمل أو متابعة التعلیم بعد

والضغوط أو الثقافة المجتمعیة تحد من استفادة المرأة من ممارسة ھذه الحقوق، وھو ما تعمل عدة جھات 
كما خفف القانون عبء اإلثبات في دعوى الشقاق والنزاع  ،رسمیة وغیر رسمیة على رفع الوعي بذلك

ى عدم سریان التخارج على األموال غیر المنقولة الموروثة، إال بعد ووضع ضوابط لتعدد الزوجات، وعل
إجراء معاملة االنتقال علیھا باسم المورث قبل تسجیل حجة التخارج، ونظم أحكام تسجیل حجج التخارج 
من أن تتضمن المدة الواجب انقضاءھا بین وفاة المورث وإجراء التخارج عن التركة، ورفع سن حضانة 

 سنة وبعدھا یخیر المحضون بین أبویھ وینضم إلى من یرغب منھما.  15وغ المحضون سن األم إلى بل

من قانون العقوبات بحبس كل من أجرى مراسیم زواج أو كان طرفا في  279تعاقب المادة  - 110
إجرائھا بما ال یتفق مع أحكام قانون األحوال الشخصیة، ووضعت التعلیمات الخاصة بمنح اإلذن بالزواج 

سنة ضوابط منھا أن ال یكون الزواج مكررا وسببا في االنقطاع عن التعلیم األساسي،  18من ھم دون ل
أن نسبة حاالت زواج فتیات أعمارھن أقل  2012وكشف التقریر اإلحصائي لدائرة قاضي القضاة عام 

لنسبة األقل من حاالت الزواج المسجلة لدى المحاكم الشرعیة، والملفت أن ا %12.6عاما بلغت  18من 
سنة  25.9من الحاالت قد سجلت بمحافظة الطفیلة، وقد ارتفع متوسط عمر الزواج األول لإلناث إلى 

)، وتناول تقریر صندوق األمم المتحدة 2012سنة (المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة  30وللذكور 
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) ھو سن 18-15ألھالي أن (للسكان الزواج لدى الالجئات السوریات في األردن، ووفقا الستطالع أراء ا
الزواج األنسب، وھو مقبول اجتماعیا لدیھم، وخاصة في األریاف، وھم ال یوثقوا عقود زواج القصر، مما 
یستدعي تظافر الجھود الوطنیة والدولیة لرفع الوعي بخطورة ھذه الممارسات، ولحمایة الالجئین من 

 االستغالل.

وصیات بضرورة مراجعة أحكام الوصیة الواجبة، وان تشمل ت 2013أوردت الئحة المطالب لعام  - 111
حق أبناء البنت المتوفیة قبل والدھا من إرث جدھم أسوة بأبناء االبن المتوفي قبل الجد، ورفع التعویض 
عن الطالق التعسفي خاصة عندما یتم في سن متقدم من عمر الزوجة ومرور سنین من الحیاة الزوجیة، 

ل المشتركة للزوجین واقتسامھا عند الطالق، ومن أن تصدر فتوى من مجلس ومعالجة موضوع األموا
اإلفتاء األردني تلغي أو تقلل من أھمیة القرار القضائي الصادر عن محكمة االستئناف الشرعیة بعدم اعتماد 

 تضع غطاء الرأس وغیر المحجبة في قضایا النزاع الشخصیة. شھادة المرأة التي ال

وقد توسع القانون في مفھوم  2006وألغى قانون سنة  2013لتنفیذ الشرعي لسنة صدر قانون ا - 112
السند التنفیذي الذي تنفذه المحاكم الشرعیة حیث شمل باإلضافة إلى األحكام والقرارات المعجلة، االتفاقات 

م االجنبیة بین االطراف المتضمنة حقا الصادرة عن المحاكم الشرعیة أو المصادق علیھا من قبلھا واألحكا
القطعیة؛ لتیسیر تحصیل الحقوق وتجنبا للجوء إلى إقامة الدعاوى لتحصیلھا كما وسھل القانون االجراءات 

 التنفیذیة بشكل عام.

، سبق اإلشارة في التقریر السابق لتعدیالت قانون األحوال الشخصیة، وفي موضوع تعدد الزوجات - 113
المالیة للزوج، وإعالم الزوجة بعقد القران المكرر، وإخبار المخطوبة التي اشترطت تأكد القاضي من القدرة 

بأن الزوج متزوج، وإن أغلب حاالت الزواج المكرر في حقیقتھا تجري في ظل انفصال حقیقي بین الرجل 
والمرأة، وفي فترة انتظار صدور قرار المحكمة بالتفریق، تشیر إحصاءات مسح السكان والصحة األسریة 

 من حاالت الزواج ھو زواج متعدد.  %5أن ما نسبتھ  2012لعام 

تحتفظ المرأة باسمھا قبل الزواج وفق أحكام قانون األحوال المدنیة،  د)/50وحول التوصیة (رقم  - 114
كما إن توریث النساء في التشریع مستمد من الشریعة اإلسالمیة التي تعتمد مبدأ العدالة في توزیع المیراث، 

واة المطلق، وضمن معادلة متكاملة، فالبنت تأخذ نصف نصیب االبن في حالة واحدة مستقرة، ال مبدأ المسا
بینما نصیب المرأة من اإلرث قد یزید عن نصیب الرجل في أكثر من ست حاالت، كما أن نصیبھا یساوي 
 نصیب الرجل في ست حاالت أخرى، ھناك حاالت ترث فیھا المرأة من المتوفى وال یرث الرجل، إن

تشریع أحكام اإلرث على ھذا الوجھ فیھ ضمان لحق المرأة. وردت أحكام اإلرث ضمن قانون األحوال 
بالنسبة لحرمان المرأة الشخصیة الذي طرح للنقاش وحقق قبوالً وتوافقاً وطنیاً عاماً على أحكامھ، و

ال یرث الزوجان المسیحیة من میراث زوجھا المسلم فالرجل أیضاً یحرم من میراث زوجتھ المسیحیة ف
 أصل لھ في األدیان؛ ولكنھ قانون مدنى یحتاج إلى نظرة أخرى، ، وھذا البعضھما إذا كانا مختلفا الدیانة

جواز الوصیة للزوجة وبمقدار یزید عن حصتھا اإلرثیة المفترضة. وتستحــق الزوجة العاملة النفقة  مع
لعمل صراحة أو داللة، وال یجوز للزوج بشرطین أن یكون العمل مشروعاً، وأن یوافق الزوج على ا

 الرجوع عن موافقتھ على عمل زوجتھ إال بسـبب مشـروع ودون أن یلحق بھا ضرراً. 

بإیقاع الرجل الطالق بإرادتھ المنفردة یلتزم بكامل التبعات المالیة المتعلقة بھذا الطالق، وقد منح  - 115
تلقاء نفسھا، حیث أجاز أن تشترط في عقد  الطالق منطلب قانون األحوال الشخصیة المرأة الحق في 

الزواج أن تطلق نفسھا متى شاءت، وتحتفظ بكامل حقوقھا المترتبة على عقد الزواج، ولھا الحق بالتفریق 
وللعنة ولالمتناع أو العجز عن دفع  ةوللھجروالجسمیة المنفرة  الجنسیة لعدة أسباب منھا: التفریق للعیوب 

لتفریق بسبب الشقاق والنزاع، حیث اعتبر القانون في المادة او المھر المعجل ولعقم الزوجالنفقة أو دفع 
أن أي ضرر لحق بالمرأة سواء كان حسیاً كاإلیذاء بالفعل أو القول أو معنویاً ویعتبر ضرراً معنویاً  126

بالحقوق والواجبات  أي تصرف أو سلوك مشین أو مخل باألخالق الحمیدة ویلحق بھا إساءة أدبیة أو إخالل
الزوجیة، كل ذلك یعتبر موجبا لطلب التفریق ودون حاجة إلى اإلثبات بوسائل اإلثبات المعروفة، ویمكن 

ً  232ووفقا للمادة  االعتماد على قول المرأة وحدھا، على القاصر  من القانون یمكن لألم أن تكون وصیا
رعیة أن أغلبیة النساء ھن األوصیاء على القصر، سواء كان في حضانتھا أم ال، تبین سجالت المحاكم الش

 علماً أن الوصي رجالً كان أو امرأة ال یملك التصرف بأموال القاصر إال بإذن المحكمة.
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) ھو سن 18-15ألھالي أن (للسكان الزواج لدى الالجئات السوریات في األردن، ووفقا الستطالع أراء ا
الزواج األنسب، وھو مقبول اجتماعیا لدیھم، وخاصة في األریاف، وھم ال یوثقوا عقود زواج القصر، مما 
یستدعي تظافر الجھود الوطنیة والدولیة لرفع الوعي بخطورة ھذه الممارسات، ولحمایة الالجئین من 

 االستغالل.

وصیات بضرورة مراجعة أحكام الوصیة الواجبة، وان تشمل ت 2013أوردت الئحة المطالب لعام  - 111
حق أبناء البنت المتوفیة قبل والدھا من إرث جدھم أسوة بأبناء االبن المتوفي قبل الجد، ورفع التعویض 
عن الطالق التعسفي خاصة عندما یتم في سن متقدم من عمر الزوجة ومرور سنین من الحیاة الزوجیة، 

ل المشتركة للزوجین واقتسامھا عند الطالق، ومن أن تصدر فتوى من مجلس ومعالجة موضوع األموا
اإلفتاء األردني تلغي أو تقلل من أھمیة القرار القضائي الصادر عن محكمة االستئناف الشرعیة بعدم اعتماد 

 تضع غطاء الرأس وغیر المحجبة في قضایا النزاع الشخصیة. شھادة المرأة التي ال

وقد توسع القانون في مفھوم  2006وألغى قانون سنة  2013لتنفیذ الشرعي لسنة صدر قانون ا - 112
السند التنفیذي الذي تنفذه المحاكم الشرعیة حیث شمل باإلضافة إلى األحكام والقرارات المعجلة، االتفاقات 

م االجنبیة بین االطراف المتضمنة حقا الصادرة عن المحاكم الشرعیة أو المصادق علیھا من قبلھا واألحكا
القطعیة؛ لتیسیر تحصیل الحقوق وتجنبا للجوء إلى إقامة الدعاوى لتحصیلھا كما وسھل القانون االجراءات 

 التنفیذیة بشكل عام.

، سبق اإلشارة في التقریر السابق لتعدیالت قانون األحوال الشخصیة، وفي موضوع تعدد الزوجات - 113
المالیة للزوج، وإعالم الزوجة بعقد القران المكرر، وإخبار المخطوبة التي اشترطت تأكد القاضي من القدرة 

بأن الزوج متزوج، وإن أغلب حاالت الزواج المكرر في حقیقتھا تجري في ظل انفصال حقیقي بین الرجل 
والمرأة، وفي فترة انتظار صدور قرار المحكمة بالتفریق، تشیر إحصاءات مسح السكان والصحة األسریة 

 من حاالت الزواج ھو زواج متعدد.  %5أن ما نسبتھ  2012لعام 

تحتفظ المرأة باسمھا قبل الزواج وفق أحكام قانون األحوال المدنیة،  د)/50وحول التوصیة (رقم  - 114
كما إن توریث النساء في التشریع مستمد من الشریعة اإلسالمیة التي تعتمد مبدأ العدالة في توزیع المیراث، 

واة المطلق، وضمن معادلة متكاملة، فالبنت تأخذ نصف نصیب االبن في حالة واحدة مستقرة، ال مبدأ المسا
بینما نصیب المرأة من اإلرث قد یزید عن نصیب الرجل في أكثر من ست حاالت، كما أن نصیبھا یساوي 
 نصیب الرجل في ست حاالت أخرى، ھناك حاالت ترث فیھا المرأة من المتوفى وال یرث الرجل، إن

تشریع أحكام اإلرث على ھذا الوجھ فیھ ضمان لحق المرأة. وردت أحكام اإلرث ضمن قانون األحوال 
بالنسبة لحرمان المرأة الشخصیة الذي طرح للنقاش وحقق قبوالً وتوافقاً وطنیاً عاماً على أحكامھ، و

ال یرث الزوجان المسیحیة من میراث زوجھا المسلم فالرجل أیضاً یحرم من میراث زوجتھ المسیحیة ف
 أصل لھ في األدیان؛ ولكنھ قانون مدنى یحتاج إلى نظرة أخرى، ، وھذا البعضھما إذا كانا مختلفا الدیانة

جواز الوصیة للزوجة وبمقدار یزید عن حصتھا اإلرثیة المفترضة. وتستحــق الزوجة العاملة النفقة  مع
لعمل صراحة أو داللة، وال یجوز للزوج بشرطین أن یكون العمل مشروعاً، وأن یوافق الزوج على ا

 الرجوع عن موافقتھ على عمل زوجتھ إال بسـبب مشـروع ودون أن یلحق بھا ضرراً. 

بإیقاع الرجل الطالق بإرادتھ المنفردة یلتزم بكامل التبعات المالیة المتعلقة بھذا الطالق، وقد منح  - 115
تلقاء نفسھا، حیث أجاز أن تشترط في عقد  الطالق منطلب قانون األحوال الشخصیة المرأة الحق في 

الزواج أن تطلق نفسھا متى شاءت، وتحتفظ بكامل حقوقھا المترتبة على عقد الزواج، ولھا الحق بالتفریق 
وللعنة ولالمتناع أو العجز عن دفع  ةوللھجروالجسمیة المنفرة  الجنسیة لعدة أسباب منھا: التفریق للعیوب 

لتفریق بسبب الشقاق والنزاع، حیث اعتبر القانون في المادة او المھر المعجل ولعقم الزوجالنفقة أو دفع 
أن أي ضرر لحق بالمرأة سواء كان حسیاً كاإلیذاء بالفعل أو القول أو معنویاً ویعتبر ضرراً معنویاً  126

بالحقوق والواجبات  أي تصرف أو سلوك مشین أو مخل باألخالق الحمیدة ویلحق بھا إساءة أدبیة أو إخالل
الزوجیة، كل ذلك یعتبر موجبا لطلب التفریق ودون حاجة إلى اإلثبات بوسائل اإلثبات المعروفة، ویمكن 

ً  232ووفقا للمادة  االعتماد على قول المرأة وحدھا، على القاصر  من القانون یمكن لألم أن تكون وصیا
رعیة أن أغلبیة النساء ھن األوصیاء على القصر، سواء كان في حضانتھا أم ال، تبین سجالت المحاكم الش

 علماً أن الوصي رجالً كان أو امرأة ال یملك التصرف بأموال القاصر إال بإذن المحكمة.
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 المقدمة

فرصة إل�الق مشاورات و�ن�ة واسعة حول التقدم المحرز نحو  25منهاج ب�ج�ن +تقر�ر التقدم المحرز في تنف�ذ إعالن و إعداد �عتبر 
وتجدید  األولو�اتو التحد�ات والعوائق  تحدید�ذلك و  ،التزامات األردن في مجال المساواة ب�ن الجنس�ن وتم��ن المرأة والفتاةتحق�ق 

بتوف�ر أحدث الب�انات للمؤشرات المرتب�ة  ساهم إعداد التقر�ر�ما ، االلتزامات آخذین �ع�ن االعتبار المع��ات االقل�م�ة والو�ن�ة
المتوفرة والب�انات المعلومات و��ان  ،2030�المساواة ب�ن الجنس�ن وتم��ن المرأة ضمن أهداف وغا�ات أجندة التنم�ة المستدامة 

�م وتحل�ل واقع المرأة والفتاة وال�فلة في األردن، والتي تعتبر أحد أهم التحد�ات التي تواجه تق� ؛ر الب�انات�والفجوات في توف هاومصادر 
 . وتحد من القدرة على التخ��� والتنف�ذ الكفؤ من أجل تعز�ز المساواة و�زالة التم��ز ب�ن الجنس�ن في المجاالت المختلفة

راف اللجنة الوزار�ة لتم��ن المرأة و�إشمن رئاسة الوزراء توج�ه ب التقر�ر�إعداد هذا لشؤون المرأة األردن�ة اللجنة الو�ن�ة قامت قد و 
ضمن جهود و�ن�ة تشار��ة من ذلك و ، تماع�ة لدول غرب آس�اللمرأة واللجنة االقتصاد�ة واالج�التعاون مع ه��ة األمم المتحدة و 

األع�ان  هشق��اإلضافة لمجلس األمة � ،مختلف المؤسسات الح�وم�ة والق�اعات العس�ر�ة واألمن�ة ومن�مات المجتمع المدني المعن�ة
إعداد التقر�ر لضمان منهج�ة تشار��ة � شرفي مجاالت العمل االثني ع التقدم المحرزمناقشة ح�ث تمت ، نواب والنقا�ات واألحزابوال

ممثل وممثلة للجهات الرسم�ة وغ�ر الرسم�ة، واله��ات  170المراجعة الو�ن�ة أكثر من هذه في  ساهمو وموضوع�ة. �صورة شفافة 
أكاد�م��ن في المجاالت خبراء و لمحاف�ات، و االمجالس المحل�ة و عن  ممثالت، و �ةوالمحل ةات المجتمع المدني الو�ن�ومن�مالو�ن�ة، 
 المختلفة.

ب�ن استالم ما  لجمع الب�انات و�عداد ومراجعة مسودات التقر�ر، ،) ض�ق الوقت المتوفر1: اهمهاتحد�ات ال التقر�ر �عض إعداد  واجه
في �انت الس�لة المذ�رة التوج�ه�ة والتي وفقا ) صعو�ات مرتب�ة بتن��م محتو� التقر�ر 2تسل�م التقر�ر، �ة وتار�خ المذ�رة التوج�ه
�ء االستجا�ة من ) �3 ،إلى تكرار �عض المواض�ع و/أو عدم إ�جاد الم�ان المناسب لتغ��ة مواض�ع أخر� تؤد� �عض األح�ان 
) عدم معرفة �عض الجهات أو األفراد �ماه�ة 4لمالح�ات على المسودة األولى للتقر�ر، في توف�ر الب�انات أو ارسال ا�عض الجهات 

هذا  والتزامات المملكة األخر� فيب�ج�ن اعالن المتعلقة ��ن �ان تحد�ا فقد ش�ل إعداد التقر�ر فرصة لنشر المعرفة و ؛ وهذا اإلعالن
تبو�ب جم�ع المالح�ات أنه تم معمق على المذ�رة التوج�ه�ة، إال لا�الع اإل تنم عن عدم التي مالح�ات�عض ال) ورود 5المجال، 

التقر�ر تم اعداد ، فقد التحد�ات و�الرغم من ) نقص وعدم توفر �عض الب�انات المحدثة.6وأخ�را  ها،وتوض�ح أسباب عدم األخذ ببعض
وفر �ذلك ، و تحق�ق المساواة ب�ن الجنس�نواجه والتحد�ات التي ت �قدم صورة واف�ة عن التقدم المحرز في األعوام الخمسة الماض�ةل

 . مجال المساواة ب�ن الجنس�ن وتم��ن المرأة والفتاةفي  ة�ع الجهات العاملمتش�ل مرجعا لجقد معلومات إحصائ�ة التقر�ر 

ر�� عمل�ة ل صةمما وفر الفر ، )2025–2020( مراجعة وتحدیث االسترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة في األردن معإعداد التقر�ر  وتزامن
موائمتها مع أجندة وأهداف ا�ضا والتي س�تم  ،المشاورات الو�ن�ة حول التقر�ر مع تلك الخاصة �مراجعة االسترات�ج�ة وتحدید أولو�اتها

في  �اإلضافة للغا�ات ذات العالقةهذا التنم�ة المستدامة وخاصة الهدف الخامس حول المساواة ب�ن الجنس�ن وتم��ن النساء والفت�ات، 
على أهم�ة تعز�ز دور وصالح�ات  و�االضافة إلى تحدید األولو�ات الو�ن�ة في هذه االسترات�ج�ة، س�تم التر��ز ف�ها األهداف األخر�.

هم�ة أ رفع القدرات المؤسس�ة في توف�ر الب�انات، �االضافة إلى ا�ضا األ�ر المؤسس�ة الداعمة لتنف�ذ اإلسترات�ج�ة ومتا�عة تنف�ذها، و 
تخص�ص التمو�ل الالزم لتنف�ذها من خالل الموازنات ضرورة و  ،ة الخ�� التنمو�ة الو�ن�ة مع محاور وأهداف االسترات�ج�ةموائم

ضمان تكامل�ة الجهود الو�ن�ة ما ب�ن ، و تنس�ق دعم المانح�ن ضمن هذا اال�ارب�ان أهم�ة و�ذلك  ،المستج�بة للنوع االجتماعي
 . في األردن م�ة المستدامة والشاملةلتحق�ق التنالق�اع الخاص ومن�مات المجتمع المدني و السل�ت�ن التشر�ع�ة والتنف�ذ�ة 

 الش�ر لجم�ع المؤسسات الح�وم�ة والق�اعات العس�ر�ة واألمن�ة ومن�مات المجتمع المدنيلشؤون المرأة �وتتقدم اللجنة الو�ن�ة 
أعضاء مجلسي األع�ان للس�دات والسادةو  ،وف�ر المعلومات والمالح�اتالذین ساهموا في إعداد التقر�ر من خالل ت والخبراء والنش�اء

  الذین ساهموا في إثراء التقر�ر من خالل المشاورات والمناقشات حوله.وألعضاء اللجنة التوج�ه�ة ، ممثلي النقا�ات واألحزابوالنواب و 
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 المقدمة

فرصة إل�الق مشاورات و�ن�ة واسعة حول التقدم المحرز نحو  25منهاج ب�ج�ن +تقر�ر التقدم المحرز في تنف�ذ إعالن و إعداد �عتبر 
وتجدید  األولو�اتو التحد�ات والعوائق  تحدید�ذلك و  ،التزامات األردن في مجال المساواة ب�ن الجنس�ن وتم��ن المرأة والفتاةتحق�ق 

بتوف�ر أحدث الب�انات للمؤشرات المرتب�ة  ساهم إعداد التقر�ر�ما ، االلتزامات آخذین �ع�ن االعتبار المع��ات االقل�م�ة والو�ن�ة
المتوفرة والب�انات المعلومات و��ان  ،2030�المساواة ب�ن الجنس�ن وتم��ن المرأة ضمن أهداف وغا�ات أجندة التنم�ة المستدامة 

�م وتحل�ل واقع المرأة والفتاة وال�فلة في األردن، والتي تعتبر أحد أهم التحد�ات التي تواجه تق� ؛ر الب�انات�والفجوات في توف هاومصادر 
 . وتحد من القدرة على التخ��� والتنف�ذ الكفؤ من أجل تعز�ز المساواة و�زالة التم��ز ب�ن الجنس�ن في المجاالت المختلفة

راف اللجنة الوزار�ة لتم��ن المرأة و�إشمن رئاسة الوزراء توج�ه ب التقر�ر�إعداد هذا لشؤون المرأة األردن�ة اللجنة الو�ن�ة قامت قد و 
ضمن جهود و�ن�ة تشار��ة من ذلك و ، تماع�ة لدول غرب آس�اللمرأة واللجنة االقتصاد�ة واالج�التعاون مع ه��ة األمم المتحدة و 

األع�ان  هشق��اإلضافة لمجلس األمة � ،مختلف المؤسسات الح�وم�ة والق�اعات العس�ر�ة واألمن�ة ومن�مات المجتمع المدني المعن�ة
إعداد التقر�ر لضمان منهج�ة تشار��ة � شرفي مجاالت العمل االثني ع التقدم المحرزمناقشة ح�ث تمت ، نواب والنقا�ات واألحزابوال

ممثل وممثلة للجهات الرسم�ة وغ�ر الرسم�ة، واله��ات  170المراجعة الو�ن�ة أكثر من هذه في  ساهمو وموضوع�ة. �صورة شفافة 
أكاد�م��ن في المجاالت خبراء و لمحاف�ات، و االمجالس المحل�ة و عن  ممثالت، و �ةوالمحل ةات المجتمع المدني الو�ن�ومن�مالو�ن�ة، 
 المختلفة.

ب�ن استالم ما  لجمع الب�انات و�عداد ومراجعة مسودات التقر�ر، ،) ض�ق الوقت المتوفر1: اهمهاتحد�ات ال التقر�ر �عض إعداد  واجه
في �انت الس�لة المذ�رة التوج�ه�ة والتي وفقا ) صعو�ات مرتب�ة بتن��م محتو� التقر�ر 2تسل�م التقر�ر، �ة وتار�خ المذ�رة التوج�ه
�ء االستجا�ة من ) �3 ،إلى تكرار �عض المواض�ع و/أو عدم إ�جاد الم�ان المناسب لتغ��ة مواض�ع أخر� تؤد� �عض األح�ان 
) عدم معرفة �عض الجهات أو األفراد �ماه�ة 4لمالح�ات على المسودة األولى للتقر�ر، في توف�ر الب�انات أو ارسال ا�عض الجهات 

هذا  والتزامات المملكة األخر� فيب�ج�ن اعالن المتعلقة ��ن �ان تحد�ا فقد ش�ل إعداد التقر�ر فرصة لنشر المعرفة و ؛ وهذا اإلعالن
تبو�ب جم�ع المالح�ات أنه تم معمق على المذ�رة التوج�ه�ة، إال لا�الع اإل تنم عن عدم التي مالح�ات�عض ال) ورود 5المجال، 

التقر�ر تم اعداد ، فقد التحد�ات و�الرغم من ) نقص وعدم توفر �عض الب�انات المحدثة.6وأخ�را  ها،وتوض�ح أسباب عدم األخذ ببعض
وفر �ذلك ، و تحق�ق المساواة ب�ن الجنس�نواجه والتحد�ات التي ت �قدم صورة واف�ة عن التقدم المحرز في األعوام الخمسة الماض�ةل

 . مجال المساواة ب�ن الجنس�ن وتم��ن المرأة والفتاةفي  ة�ع الجهات العاملمتش�ل مرجعا لجقد معلومات إحصائ�ة التقر�ر 

ر�� عمل�ة ل صةمما وفر الفر ، )2025–2020( مراجعة وتحدیث االسترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة في األردن معإعداد التقر�ر  وتزامن
موائمتها مع أجندة وأهداف ا�ضا والتي س�تم  ،المشاورات الو�ن�ة حول التقر�ر مع تلك الخاصة �مراجعة االسترات�ج�ة وتحدید أولو�اتها

في  �اإلضافة للغا�ات ذات العالقةهذا التنم�ة المستدامة وخاصة الهدف الخامس حول المساواة ب�ن الجنس�ن وتم��ن النساء والفت�ات، 
على أهم�ة تعز�ز دور وصالح�ات  و�االضافة إلى تحدید األولو�ات الو�ن�ة في هذه االسترات�ج�ة، س�تم التر��ز ف�ها األهداف األخر�.

هم�ة أ رفع القدرات المؤسس�ة في توف�ر الب�انات، �االضافة إلى ا�ضا األ�ر المؤسس�ة الداعمة لتنف�ذ اإلسترات�ج�ة ومتا�عة تنف�ذها، و 
تخص�ص التمو�ل الالزم لتنف�ذها من خالل الموازنات ضرورة و  ،ة الخ�� التنمو�ة الو�ن�ة مع محاور وأهداف االسترات�ج�ةموائم

ضمان تكامل�ة الجهود الو�ن�ة ما ب�ن ، و تنس�ق دعم المانح�ن ضمن هذا اال�ارب�ان أهم�ة و�ذلك  ،المستج�بة للنوع االجتماعي
 . في األردن م�ة المستدامة والشاملةلتحق�ق التنالق�اع الخاص ومن�مات المجتمع المدني و السل�ت�ن التشر�ع�ة والتنف�ذ�ة 

 الش�ر لجم�ع المؤسسات الح�وم�ة والق�اعات العس�ر�ة واألمن�ة ومن�مات المجتمع المدنيلشؤون المرأة �وتتقدم اللجنة الو�ن�ة 
أعضاء مجلسي األع�ان للس�دات والسادةو  ،وف�ر المعلومات والمالح�اتالذین ساهموا في إعداد التقر�ر من خالل ت والخبراء والنش�اء

  الذین ساهموا في إثراء التقر�ر من خالل المشاورات والمناقشات حوله.وألعضاء اللجنة التوج�ه�ة ، ممثلي النقا�ات واألحزابوالنواب و 
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 والعوائق والتحد�ات واإلنجازات األولو�ات :األول الق�م

 مد� السنوات على المرأة  وتم��ن الجنس�ن ب�ن المساواة  تحق�ق نحو المحرز التقدم في والعوائق والتحد�ات نجازاتاإل أهم هي ما .1
التي  والتحد�ات �معالجتها، ق�امها و��ف�ة مهمة، األمور لهذه دولتك اعتبار في السبب توض�ح یُرجى اإلجا�ة الماض�ة؟ عند الخمس
  حالة كل في عوائق إلى أدت أو مالتقد م�نت التي والعوامل واجهتها

وصول النساء على قدم المساواة إلى ه�اكل السل�ة ومواقع صنع القرار، وإلدمـاج المن�ورات التـي المتخذة لكفالة  التداب�رمن  أ.1.1
قانون ض خف، إ�جابي مؤقت�تدب�ر و ، والمع�نة مجالس المنتخبةولتض��ق الفجوة في ال تراعـي الفروق ب�ن الجنس�ن في التشر�عات،

 ال زالت، %11.5للنساء بنسبة  ) مقعدا مخصصا15(أ�قى على و  130إلى  150اب من عدد النو  2016االنتخاب لمجلس النواب 
من النسبة التي حددتها أقل و هذه النسبة متواضعة للتأث�ر على مستو� إقرار أو تبني التشر�عات التي تعزز من حقوق المرأة، 

عام لتصل  20171-3201 األردن�ة االسترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة 
 2أ�هر تقر�ر فجوة النوع االجتماعي، ح�ث %20إلى  2015

) أن األردن لم 2018الصادر عن منتد� االقتصاد� العالمي (
��هر تقدما ملحو�ا في مجال المشار�ة الس�اس�ة للمرأة على 

االنتخا�ات الن�اب�ة لعام  نجح األردن �إجراء المستو� العالمي. 
وتم�زت �إشراف  ،ياإلقل�م من عدم االستقرارفي أجواء  2016

مراقبة العدید من اله��ات �و  ،و�دارة اله��ة المستقلة لالنتخاب
من ممارسة حقه في االنتخاِب. ارتفعت نسبة تمث�ل المرأة  17من أتم ر�حة الشباب �ناخب�ن ح�ث سمح لالمحل�ة والدول�ة، و�مشار�ة ش
  .2013لِس السابق لعام في المج %12س�دة في ح�ْن �انت بنسبة  20�فوز  %15.4في البرلمان الثامن عشر إلى 

أ�هرت نتائج  .) من عدد أعضاء المجلس%25للنساء لعضو�ة المجلس نسبة ال تقل عن ( 2015خصص قانون البلد�ات لعام و 
ل�سمح  ،بما یت�لب تعدیل التعل�مات التنف�ذ�ة الخاصة �اله��ة المستقلة لالنتخا ،�عض الثغرات عند الت�ب�ق 2017عام  انتخا�ات
افسة التز��ة الحق في تولي مقعد في المجلس البلد� التا�ع�ن له، ح�ث ُحرمن من ترؤس المجالس المحل�ة؛ والمناجحات �للنساء الن

هذا عدا  .)3 (مرفق رقم 2017لعام  3استنادا للقرار الصادر عن الدیوان الخاص بتفس�ر القوان�ن رقم على عضو�ة المجالس البلد�ة، 
نص قانون الالمر�ز�ِة بدوره  .تولي مواقع ق�اد�ة أو ترؤس لجان ضو�ة المجالس أو حرمانهن منعن تهم�ش دورهن �عد وصولهن لع

 ).%5) من عدد المقاعد المخصصة ألعضاء المجلس المنتخب�ن؛ ومن المع�ن�ن (%10على ان �ضاف للنساء نسبة ( 2015لعام 
 سنة. 25ـالترشح لوإلع�اء ف�ات الشباب فرصة الترشح لعضو�ة مجالس المحاف�ات، خفض سن 

المجالس المنتخبة والمع�نة، ، و�ع�دة عن تش��ل الكتلة الوازنة في متواضعةزالت نسب مشار�ة النساء في هذه المجالس ال 1..ب1.1
ملحة لالستمرار في إعمال ن�ام الحاجة ال زالت على األقل. و  %30ة إلى رفع النسبلال توجد مرجع�ة تشر�ع�ة یتم االستناد إل�ها ف
مواجهة تحد� الثقافة المجتمع�ة السلب�ة التي ال زالت تقلل من جدو� وضرورة و  ،التشر�عاتو كوتا �تدب�ر إ�جابي مؤقت في الس�اسات ال

 مما یؤثر على تبني ،لم ترأس النساء أ� من المجالس التشر�ع�ة أو مجالس المحاف�اتفالق�ادة. مشار�ة المرأة في الح�اة العامة وفي 
 روحاتهن المتعلقة �القضا�ا أو الن�ر لقضا�ا المرأة �أحد األولو�ات الو�ن�ة.المجالس ل� هذه

ل�ة العمل واتخاذ القرار في مجالس آوال زالت �ب�عـة الن�ـرة المجتمع�ـة السـائدة حـول دور المـرأة فـي العمـل العـام تؤثر في  2.ب.1.1
وعة أكثـر مـن �لمـة النسـاء �سـبب �ب�عـة ن�ـرة �عـض األعضـاء الذ�ـور آلل�ـة المحاف�ات والبلد�ة والمحل�ة، ذلك أن �لمـة الرجـال مسـم

                                                           
 https://bit.ly/2PpQful، 2017-2013)، االسترات�ج�ة الو�ن�ة للمراة في االردن 2012اللجنة الو�ن�ة األردن�ة لشؤون المرأة ( 1 
 ,World Economic Forum (2018), The Global Gender Gap Report 2018"، 2018)، "تقر�ر فجوة النوع االجتماعي العالمي 2018المنتد� االقتصاد� العالمي ( 2 

org/docs/WEF_GGGR_2018.pdfhttp://www3.weforum. 
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 وصـول النسـاء إلـى المجالـس عمومـا والن�رة حول مشار�ة المرأة في الح�ـاة العامـة �شـكل خـاص، �ما أن فـرص السـفر والمشـار�ة فـي
 ة أكثـر لألعضـاء الذ�ـور. التدر�بـات والنشـا�ات خـارج المحاف�ـة أو األردن متوفـر 

ومواقع التواصل االجتماعي والمواقع االخبار�ة في األعوام االخ�رة في  الهواتف النقالة ساهم توسع انتشار استعمال ت�ب�قات 3.ب.1.1
بن�ة على الصورة ازد�اد أش�ال التنمر والهجوم على النساء في مواقع صنع القرار عبر الوسائ� االلكترون�ة، �استخدام لغة ذ�ور�ة وم

والتر��ز على مفهوم عدم الكفاءة المبني على الجنس، مما یؤثر سلبا على اقبال النساء على المشار�ة في الح�اة  ،النم��ة للمرأة 
 �حاجة للدراسة �ش�ل معمق ووضع الس�اسات واالسترات�ج�ات لمواجهتها.  هي االهتمام الكافي و هذه ال�اهرة ولم تأخذ  لس�اس�ة.ا

شملت منا�ق شرق عمان والكرك  2016لمراقبة انتخا�ات البرلمان لعام  3تقر�ر "ع�ن على النساء في االنتخا�ات"وحسب  4ب..1.1
 فقد فرق جوالة للمراقبة في الجنوب والشمال والوس�، أ�هرت أبرز المع�قات التي تحول دون مشار�ة النساء �مرشحات:وعجلون، و 

هن حال عدم نجاحهن في الزم القانون المو�ف�ن العموم��ن الراغب�ن للترشح بتقد�م استقاالتهم، مما �حرم المرشحات من العودة لو��فت
منهن تعرضن لضغو� عشائر�ة ومن األهل لصالح  %34وائم �سبب اإلجماع العشائر�، وأن رشحن في الق %37و االنتخا�ات.

تواجدهن في الخارج أو �سبب من ممارسة حقهن �االنتخاب ل %10االنسحاب للمرشح�ن الذ�ور. وف�ما �خص المرأة �ناخبة، لم تتم�ن 
إضافة  ،ف�ها إدالء أصوات عدد من النساء ألسباب مختلفة من مراكز االقتراع منعت %7، و�نت�جة للرصد الم�داني تب�ن أن السجن

من الب�انات االنتخاب�ة في المنا�ق التي �شملها التقر�ر بلغة  %43�ما جاءت  ان مدة االقتراع غ�ر �اف�ة في عدد من المنا�ق.
 ذ�ور�ة غ�ر مراع�ة للنوع االجتماعي.

بلغت نسبة  ،اله��ة المستقلة لإلنتخابالصادر عن  2016االنتخاب�ة  لمجر�ات العمل�ة ةالتفص�ل� تقار�رالو�مراجعة  5.ب.1.1
  .4%48من مجموع المسجل�ن في جداول الناخب�ن وهي نسبة مشار�ة متدن�ة، نسبة اإلناث منهم  %36المقترع�ن 

وتتجه الن�ة  ،2018لعام  %22إلى  2015عام  %17.5ت من القاض�اارتفعت نسبة  :و�التع��ن؛ وفي الجهاز القضائي 1.ج.1.1
وترأس  ،في المجلس القضائي عضوو  ،ئي �قاض�ة في مح�مة التم��ز، ُ�شغلن مواقع متقدمة في الجهاز القضا%25لز�ادتها إلى 

وفي مجلس األع�ان  ،%24لنسبة غ�ر مسبوقة  2018ه��ات في مح�مة االست�ناف. وصلت نسبة النساء في مجلس الوزراء عام 
في  وشؤون األسرة وس�دة رئ�سة لجنة المرأة ، لجنة المرأة والتنم�ة و  لجنة العمل ؛ترأس س�دتان لجنتان من اللجان الدائمة 15.3%

في القضاء الشرعي والكنسي و عضو�ة المح�مة الدستور�ة � ،هناك مواقع مغلقة أمام المشار�ة النسائ�ة ف�هاال تزال و . لس النوابمج
 و�شف تقر�ر دراسة تحل�ل واقع حال المرأة في ق�اع الخدمة المدن�ة �سبب موروثات ثقاف�ة تحرم �عض المهن على الس�دات.

من الف�ة الثان�ة  %56من مو�في الف�ة األولى و %51من مو�في الف�ة العل�ا/المجموعة الثان�ة و %7أن النساء �ش�لن  5)2015(
من مو�في الق�اع  %45�لغت نسبة إجمالي النساء ار�ع، و قود المشمن مو�في العقود الشاملة وع %29من الف�ة الثالثة و %24و

إذا ما استثن�نا  %24لتصل إلى  هذه النسبةوتنخفض  %56من إجمالي المو�ف�ن في وزارتي التر��ة والتعل�م والصحة  العام، ونسبتهن
 تلك الوزارات.

حزب، وعددهن متواضع �اله��ات الق�اد�ة ) س�دات موقع أم�ن عام 3تشغل ( %35نسبة مشار�ة النساء في األحزاب  2.ج.1. 1
نسبة المحام�ات في نقا�ة المحام�ن . 6%36.5) عامًا 40-18ومن عمر ( 2018). في ح�ن نسبة مشار�ة الشباب للعام 192(

 2017) للعام %34( �ش�لن في النقا�ات المهن�ة النساء رغم أنو  ،و�خلو مجلس النقا�ة من العضو�ة النسائ�ة 2017لعام  25.4%
مثل نقا�ة الممرض�ن والممرضات والقابالت القانون�ات ونقا�ة نقا�ات وحتى في  ،%8 إال أن نسبة تمث�لهن في مجالس النقا�ات

و�ذ�ر أن  .2016) للعام %22(ا�ات العمال�ة في النقنسبة النساء  .رجل النق�ب ف�ها ان اال األغلب�ة تش�ل النساء ف�ها المعلم�ن والتي
                                                           

 .https://bit.ly/2viZzqD، جمع�ة معهد تضامن النساء األردني، "ع�ن على النساء في االنتخا�ات"، 2016 3 
 https://bit.ly/2USInY9، 2016اله��ة المستقلة لالنتخاب، التقر�ر التفص�لي لمجر�ات العمل�ة االنتخاب�ة لعام  4 
 )، " تقر�ر دراسة تحل�ل واقع حال المرأة في ق�اع الخدمة المدن�ة" (غ�ر منشور)2015العام، (وزارة ت�و�ر الق�اع  5 
 المصدر: وزارة الشؤون الس�اس�ة والبرلمان�ة، غ�ر منشور 6 
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 والعوائق والتحد�ات واإلنجازات األولو�ات :األول الق�م

 مد� السنوات على المرأة  وتم��ن الجنس�ن ب�ن المساواة  تحق�ق نحو المحرز التقدم في والعوائق والتحد�ات نجازاتاإل أهم هي ما .1
التي  والتحد�ات �معالجتها، ق�امها و��ف�ة مهمة، األمور لهذه دولتك اعتبار في السبب توض�ح یُرجى اإلجا�ة الماض�ة؟ عند الخمس
  حالة كل في عوائق إلى أدت أو مالتقد م�نت التي والعوامل واجهتها

وصول النساء على قدم المساواة إلى ه�اكل السل�ة ومواقع صنع القرار، وإلدمـاج المن�ورات التـي المتخذة لكفالة  التداب�رمن  أ.1.1
قانون ض خف، إ�جابي مؤقت�تدب�ر و ، والمع�نة مجالس المنتخبةولتض��ق الفجوة في ال تراعـي الفروق ب�ن الجنس�ن في التشر�عات،

 ال زالت، %11.5للنساء بنسبة  ) مقعدا مخصصا15(أ�قى على و  130إلى  150اب من عدد النو  2016االنتخاب لمجلس النواب 
من النسبة التي حددتها أقل و هذه النسبة متواضعة للتأث�ر على مستو� إقرار أو تبني التشر�عات التي تعزز من حقوق المرأة، 

عام لتصل  20171-3201 األردن�ة االسترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة 
 2أ�هر تقر�ر فجوة النوع االجتماعي، ح�ث %20إلى  2015

) أن األردن لم 2018الصادر عن منتد� االقتصاد� العالمي (
��هر تقدما ملحو�ا في مجال المشار�ة الس�اس�ة للمرأة على 

االنتخا�ات الن�اب�ة لعام  نجح األردن �إجراء المستو� العالمي. 
وتم�زت �إشراف  ،ياإلقل�م من عدم االستقرارفي أجواء  2016

مراقبة العدید من اله��ات �و  ،و�دارة اله��ة المستقلة لالنتخاب
من ممارسة حقه في االنتخاِب. ارتفعت نسبة تمث�ل المرأة  17من أتم ر�حة الشباب �ناخب�ن ح�ث سمح لالمحل�ة والدول�ة، و�مشار�ة ش
  .2013لِس السابق لعام في المج %12س�دة في ح�ْن �انت بنسبة  20�فوز  %15.4في البرلمان الثامن عشر إلى 

أ�هرت نتائج  .) من عدد أعضاء المجلس%25للنساء لعضو�ة المجلس نسبة ال تقل عن ( 2015خصص قانون البلد�ات لعام و 
ل�سمح  ،بما یت�لب تعدیل التعل�مات التنف�ذ�ة الخاصة �اله��ة المستقلة لالنتخا ،�عض الثغرات عند الت�ب�ق 2017عام  انتخا�ات
افسة التز��ة الحق في تولي مقعد في المجلس البلد� التا�ع�ن له، ح�ث ُحرمن من ترؤس المجالس المحل�ة؛ والمناجحات �للنساء الن

هذا عدا  .)3 (مرفق رقم 2017لعام  3استنادا للقرار الصادر عن الدیوان الخاص بتفس�ر القوان�ن رقم على عضو�ة المجالس البلد�ة، 
نص قانون الالمر�ز�ِة بدوره  .تولي مواقع ق�اد�ة أو ترؤس لجان ضو�ة المجالس أو حرمانهن منعن تهم�ش دورهن �عد وصولهن لع

 ).%5) من عدد المقاعد المخصصة ألعضاء المجلس المنتخب�ن؛ ومن المع�ن�ن (%10على ان �ضاف للنساء نسبة ( 2015لعام 
 سنة. 25ـالترشح لوإلع�اء ف�ات الشباب فرصة الترشح لعضو�ة مجالس المحاف�ات، خفض سن 

المجالس المنتخبة والمع�نة، ، و�ع�دة عن تش��ل الكتلة الوازنة في متواضعةزالت نسب مشار�ة النساء في هذه المجالس ال 1..ب1.1
ملحة لالستمرار في إعمال ن�ام الحاجة ال زالت على األقل. و  %30ة إلى رفع النسبلال توجد مرجع�ة تشر�ع�ة یتم االستناد إل�ها ف
مواجهة تحد� الثقافة المجتمع�ة السلب�ة التي ال زالت تقلل من جدو� وضرورة و  ،التشر�عاتو كوتا �تدب�ر إ�جابي مؤقت في الس�اسات ال

 مما یؤثر على تبني ،لم ترأس النساء أ� من المجالس التشر�ع�ة أو مجالس المحاف�اتفالق�ادة. مشار�ة المرأة في الح�اة العامة وفي 
 روحاتهن المتعلقة �القضا�ا أو الن�ر لقضا�ا المرأة �أحد األولو�ات الو�ن�ة.المجالس ل� هذه

ل�ة العمل واتخاذ القرار في مجالس آوال زالت �ب�عـة الن�ـرة المجتمع�ـة السـائدة حـول دور المـرأة فـي العمـل العـام تؤثر في  2.ب.1.1
وعة أكثـر مـن �لمـة النسـاء �سـبب �ب�عـة ن�ـرة �عـض األعضـاء الذ�ـور آلل�ـة المحاف�ات والبلد�ة والمحل�ة، ذلك أن �لمـة الرجـال مسـم

                                                           
 https://bit.ly/2PpQful، 2017-2013)، االسترات�ج�ة الو�ن�ة للمراة في االردن 2012اللجنة الو�ن�ة األردن�ة لشؤون المرأة ( 1 
 ,World Economic Forum (2018), The Global Gender Gap Report 2018"، 2018)، "تقر�ر فجوة النوع االجتماعي العالمي 2018المنتد� االقتصاد� العالمي ( 2 

org/docs/WEF_GGGR_2018.pdfhttp://www3.weforum. 
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 وصـول النسـاء إلـى المجالـس عمومـا والن�رة حول مشار�ة المرأة في الح�ـاة العامـة �شـكل خـاص، �ما أن فـرص السـفر والمشـار�ة فـي
 ة أكثـر لألعضـاء الذ�ـور. التدر�بـات والنشـا�ات خـارج المحاف�ـة أو األردن متوفـر 

ومواقع التواصل االجتماعي والمواقع االخبار�ة في األعوام االخ�رة في  الهواتف النقالة ساهم توسع انتشار استعمال ت�ب�قات 3.ب.1.1
بن�ة على الصورة ازد�اد أش�ال التنمر والهجوم على النساء في مواقع صنع القرار عبر الوسائ� االلكترون�ة، �استخدام لغة ذ�ور�ة وم

والتر��ز على مفهوم عدم الكفاءة المبني على الجنس، مما یؤثر سلبا على اقبال النساء على المشار�ة في الح�اة  ،النم��ة للمرأة 
 �حاجة للدراسة �ش�ل معمق ووضع الس�اسات واالسترات�ج�ات لمواجهتها.  هي االهتمام الكافي و هذه ال�اهرة ولم تأخذ  لس�اس�ة.ا

شملت منا�ق شرق عمان والكرك  2016لمراقبة انتخا�ات البرلمان لعام  3تقر�ر "ع�ن على النساء في االنتخا�ات"وحسب  4ب..1.1
 فقد فرق جوالة للمراقبة في الجنوب والشمال والوس�، أ�هرت أبرز المع�قات التي تحول دون مشار�ة النساء �مرشحات:وعجلون، و 

هن حال عدم نجاحهن في الزم القانون المو�ف�ن العموم��ن الراغب�ن للترشح بتقد�م استقاالتهم، مما �حرم المرشحات من العودة لو��فت
منهن تعرضن لضغو� عشائر�ة ومن األهل لصالح  %34وائم �سبب اإلجماع العشائر�، وأن رشحن في الق %37و االنتخا�ات.

تواجدهن في الخارج أو �سبب من ممارسة حقهن �االنتخاب ل %10االنسحاب للمرشح�ن الذ�ور. وف�ما �خص المرأة �ناخبة، لم تتم�ن 
إضافة  ،ف�ها إدالء أصوات عدد من النساء ألسباب مختلفة من مراكز االقتراع منعت %7، و�نت�جة للرصد الم�داني تب�ن أن السجن

من الب�انات االنتخاب�ة في المنا�ق التي �شملها التقر�ر بلغة  %43�ما جاءت  ان مدة االقتراع غ�ر �اف�ة في عدد من المنا�ق.
 ذ�ور�ة غ�ر مراع�ة للنوع االجتماعي.

بلغت نسبة  ،اله��ة المستقلة لإلنتخابالصادر عن  2016االنتخاب�ة  لمجر�ات العمل�ة ةالتفص�ل� تقار�رالو�مراجعة  5.ب.1.1
  .4%48من مجموع المسجل�ن في جداول الناخب�ن وهي نسبة مشار�ة متدن�ة، نسبة اإلناث منهم  %36المقترع�ن 

وتتجه الن�ة  ،2018لعام  %22إلى  2015عام  %17.5ت من القاض�اارتفعت نسبة  :و�التع��ن؛ وفي الجهاز القضائي 1.ج.1.1
وترأس  ،في المجلس القضائي عضوو  ،ئي �قاض�ة في مح�مة التم��ز، ُ�شغلن مواقع متقدمة في الجهاز القضا%25لز�ادتها إلى 

وفي مجلس األع�ان  ،%24لنسبة غ�ر مسبوقة  2018ه��ات في مح�مة االست�ناف. وصلت نسبة النساء في مجلس الوزراء عام 
في  وشؤون األسرة وس�دة رئ�سة لجنة المرأة ، لجنة المرأة والتنم�ة و  لجنة العمل ؛ترأس س�دتان لجنتان من اللجان الدائمة 15.3%

في القضاء الشرعي والكنسي و عضو�ة المح�مة الدستور�ة � ،هناك مواقع مغلقة أمام المشار�ة النسائ�ة ف�هاال تزال و . لس النوابمج
 و�شف تقر�ر دراسة تحل�ل واقع حال المرأة في ق�اع الخدمة المدن�ة �سبب موروثات ثقاف�ة تحرم �عض المهن على الس�دات.

من الف�ة الثان�ة  %56من مو�في الف�ة األولى و %51من مو�في الف�ة العل�ا/المجموعة الثان�ة و %7أن النساء �ش�لن  5)2015(
من مو�في الق�اع  %45�لغت نسبة إجمالي النساء ار�ع، و قود المشمن مو�في العقود الشاملة وع %29من الف�ة الثالثة و %24و

إذا ما استثن�نا  %24لتصل إلى  هذه النسبةوتنخفض  %56من إجمالي المو�ف�ن في وزارتي التر��ة والتعل�م والصحة  العام، ونسبتهن
 تلك الوزارات.

حزب، وعددهن متواضع �اله��ات الق�اد�ة ) س�دات موقع أم�ن عام 3تشغل ( %35نسبة مشار�ة النساء في األحزاب  2.ج.1. 1
نسبة المحام�ات في نقا�ة المحام�ن . 6%36.5) عامًا 40-18ومن عمر ( 2018). في ح�ن نسبة مشار�ة الشباب للعام 192(

 2017) للعام %34( �ش�لن في النقا�ات المهن�ة النساء رغم أنو  ،و�خلو مجلس النقا�ة من العضو�ة النسائ�ة 2017لعام  25.4%
مثل نقا�ة الممرض�ن والممرضات والقابالت القانون�ات ونقا�ة نقا�ات وحتى في  ،%8 إال أن نسبة تمث�لهن في مجالس النقا�ات

و�ذ�ر أن  .2016) للعام %22(ا�ات العمال�ة في النقنسبة النساء  .رجل النق�ب ف�ها ان اال األغلب�ة تش�ل النساء ف�ها المعلم�ن والتي
                                                           

 .https://bit.ly/2viZzqD، جمع�ة معهد تضامن النساء األردني، "ع�ن على النساء في االنتخا�ات"، 2016 3 
 https://bit.ly/2USInY9، 2016اله��ة المستقلة لالنتخاب، التقر�ر التفص�لي لمجر�ات العمل�ة االنتخاب�ة لعام  4 
 )، " تقر�ر دراسة تحل�ل واقع حال المرأة في ق�اع الخدمة المدن�ة" (غ�ر منشور)2015العام، (وزارة ت�و�ر الق�اع  5 
 المصدر: وزارة الشؤون الس�اس�ة والبرلمان�ة، غ�ر منشور 6 
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أحد  �عتبرعدم إقرار الحق في التن��م النقابي المستقل في قانون العمل في الق�اعات التي ل�س لها ��انات نقاب�ة عمال�ة مستقلة، 
المشار�ة الس�اس�ة والتأث�ر مشار�ة الس�اس�ة للمرأة �ش�ل خاص، ح�ث �عد العمل النقابي أحد صور التحد�ات التي تؤثر على تعز�ز ال

في مراكز صنع القرار على جم�ع المستو�ات؛ عدا عن أثر ذلك على حما�ة حقوق العامل�ن والعامالت في الق�اعات التي ل�س لها 
 تن��م نقابي.

 ش�لضعف المشار�ة االقتصاد�ة للمرأة والتي ت �الرغم من. 2. 1
والتي تعود لعدة أسباب  7وفق االحصاءات الو�ن�ة 15.4%

ة جاء األردن في المرتبح�ث ، س�اس�ة واقتصاد�ة واجتماع�ة
 النوع األجتماعيفجوة دولة في مؤشر  149من ب�ن  144
، تحققت �عض 82018د� االقتصاد� العالمي للعام للمنت

االنجازات على مستو� التشر�عات والس�اسات واالجراءات لتعز�ز 
استقالل المرأة االقتصاد� استجا�ة للمجال الحاسم "واو" �ما في 

  ذلك حصولها على فرص العمالـة و�روف االستخدام المالئمة.

ف�ه وتعز�ز حقوق المرأة التقاعد�ة، إال أن قرارا صدر  لغا�ات إزالة االختالالت 2018م تعدیل قانون التقاعد المدني لعام ت .أ.2. 1
ت�ب�ق التعدیالت إال أن لمباشر للقانون على جم�ع األرامل، حد من ت�ب�ق األثر الفور� واالدیوان الخاص بتفس�ر القوان�ن  عن

  .9على من ستتقاعد وستترمل �عد صدور القانون اقتصرت 

لمواءمة ب�ن ل �روف االستخدام وق المرأة االقتصاد�ة وتحس�نز حقعز  ،2010قت لعام مجلس األمة قانون العمل المؤ  أقر.ب 2. 1
 أعدت "اللجنة لت�رق لبق�ة الموادول .على المواد المفتوحة في المجلس القانون  مناقشةاقتصرت  األسرة.رعا�ة مسؤول�ات العمل و 

 11 لتعدیالت الم�لو�ة علىم�ن عام شؤون المرأة ورقة �االو�ن�ة لإلنصاف �األجور" وهي برئاسة مشتر�ة من أم�ن عام وزارة العمل وأ
 لرئاسة الوزراء للس�ر في إجراءات إصدارها وفقا ألح�ام الدستور. رفعت ،تعز�ز مشار�ة المرأة في سوق العملل ،قانون المواد  مادة من

لتسه�ل سبل وصول المرأة على قدم المساواة لسوق العمل والحد من االنسحاب منه، إال أن  2017ن�ام العمل المرن  أقر .ج.2. 1
  .)2.6�حاجة لتعدیل (تراجع الفقرة  الن�ام

عام  %15؛ تشج�ع دخول المرأة إلى سوق العمل ورفع مشار�تها ف�ه من 10"2025"رؤ�ة األردن  تستهدف المرجع�ة الو�ن�ة.د 2.1
إ�ار عمل متكامل للس�اسات   201911-2016وقد ضم البرنامج التنف�ذ� للح�ومة لألعوام  .2025م عا %72إلى  2014

ضمن: محور الر�ادة في األعمال والشر�ات الصغ�رة والمتوس�ة؛ تعز�ز  ئمة على إتاحة الفرص للجم�ع،االقتصاد�ة واالجتماع�ة والقا
، وز�ادة مساهمة المرأة ف�ها واستهداف المرأة في البرامج التدر�ب�ة، و�غالق الفجوة ب�ن الجنس�ن في تنافس�ة المشار�ع الصغ�رة والمتوس�ة

                                                           
 دائرة االحصاءات العامة، الب�انات السنو�ة لمسح العمالة والب�الة 7 
 ,World Economic Forum (2018), The Global Gender Gap Report 2018"، 2018)، "تقر�ر فجوة النوع االجتماعي العالمي 2018المنتد� االقتصاد� العالمي ( 8 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf 
) إثر إجابته على السؤال الثامن بناء على �لب دولة رئ�س الوزراء بب�ان ف�ما "إذا �ان �جوز لمن سو�ت حقوقهم 3ان الخاص بتفس�ر القوان�ن (مرفق رقم الصادر عن الدیو  2018لسنة  8القرار رقم  9 

جا�ة "ال �جوز الجمع ب�ن الرواتب التقاعد�ة لمن سو�ت حقوقهم الجمع ب�ن رواتبهم التقاعد�ة ونص�بهم من تقاعد ازواجهم �عد نفاذ أح�ام القانون المعدل"، و�انت اإل 1/10/2018التقاعد�ة قبل 
�له ال �منحه هذا الحق، وما دام ونص�بهم من تقاعد ازواجهم �عد نفاذ أح�ام القانون المعدل ما دام أن القانون قبل التعدیل الذ� سو�ت حقوق أحد الزوج�ن التقاعد�ة في  1/10/2018التقاعد�ة قبل 

 المعدل ال تسر� عل�ه").أن أح�ام القانون 
 https://bit.ly/2IvLuyEعلى الرا��  2025لال�الع على رؤ�ة األردن  10 
 https://bit.ly/29IGXIfعلى الرا��  9201-2016لال�الع على البرنامج التنف�ذ� للح�ومة لألعوام  11 
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 122017وث�قة س�اسات الفرصة الس�ان�ة س�اسة تفع�ل المشار�ة االقتصاد�ة للمراة تم تضم�نها في  �ما أن .الق�اعات ذات العالقة
 . 2017المقرة من مجلس الوزراء عام 

لالنضمام إلى االئتالف الدولي للمساواة في  2018األردن عام  دعيعترافا �جهود اللجنة األردن�ة لإلنصاف في االجور، ا  ه.2. 1
من ضمن الدول التي قدمت التزاما جدیدا  ن األردن الدولة العر��ة الوح�دة، و�ا2017�لق في أواخر عام ) الذ� أُ EPICاألجور (

وتوس�ع  ،توس�ع عضو�ة لجنة انصاف األجور، واجراء المز�د من الدراسات حول فجوة األجور والذ� تضمن ،نحو إغالق فجوة األجور
راجع فقرة (ت سد الفجوة في األجور ب�ن الجنس�نتزام في العمل على االل �ما یؤ�د ،م�لة دفع الرواتب الكترون�ا لتضم الق�اع الصحي

1.6.( 

�عتبر تم��ن المرأة اقتصاد�ا من أهم تحد�ات تم��ن المرأة والمساواة ب�ن الجنس�ن وخاصة في السنوات الخمس التحد�ات:  و.2.1
اإل أن تعق�دات  تعود الى عدم االستقرار اإلقل�مي وتدفق الالج��ن. االخ�رة التي بدأ االردن یواجه بها ت�ورات سر�عة و�روف امن�ة

مش�لة التم��ن االقتصاد� للمرأة في �ل التحد�ات وال�روف اإلقل�م�ة التي یواجهها األردن تتأثر �جوانب اخر� تشر�ع�ة وس�اس�ة 
قتصاد�ة للمرأة �انت دائما تتم �ش�ل تقل�د� وجزئي �ما أن مواجهة مش�لة انخفاض المشار�ة اال ومؤسس�ة وثقاف�ة وتعل�م�ة ومجتمع�ة.

ولم تحاول مواجهة التعق�د البن�و� للمش�لة �شمول�ته. فالتمو�ل الم��رو� والقروض الصغ�رة ما زالت لم تثبت قدرتها على تم��ن المرأة 
المرأة األردن�ة لسوق العمل تر�ز �ش�ل  من اتخاذ القرارات داخل االسرة و/أو إخراجها من دائرة الفقر. ومن ناح�ة أخر�، فإن دخول

یؤد� �التالي  ن االنجاب�ة والذ� لمألدواره ال�ب�عة التقل�د�ةأساسي  في ق�اعي الصحة والتعل�م، مما اد� الستمرار حصرهن في 
، وترافق هذا مع عدم لتغ��رات بن�و�ة في االسرة االردن�ة،  وأنع�س ذلك في العبء الذ� ما زالت المرأة تتحمله داخل وخارج المنزل

وجود البن�ة التحت�ة الالزمة من خدمات نقل �فؤ وحضانات، وساهم أ�ضا غ�اب الفرص المتكاف�ة للمرأة في الق�اع الخاص في تدني 
 مشار�تها االقتصاد�ة.

سجل في نها�ة عام و�الرغم من التقدم ال�ف�ف الذ� أحرز في معدالت المشار�ة االقتصاد�ة للمرأة خالل السنوات األخ�رة، ح�ث 
) %28، إال أن نسبة النساء في الضمان االجتماعي ال تتجاوز (2015في عام  %13.2في ح�ن �ان  %15.4ما نسبته  2018

، وفجوة األجور تتسع لصالح 2018عام  %26.8من إجمالي المشتر��ن، هذا وما زالت معدالت الب�الة عند النساء مرتفعة اذ بلغت 
دینارا  507أن متوس� األجور الشهر�ة للعامل�ن الذ�ور یبلغ  201713تاب السنو� لدائرة االحصاءات العامة لعام الذ�ور، إذ �ف�د الك

، 2017دینارا لصالح الذ�ور، و�ؤ�د ذلك تقر�ر المؤسسة العامة للضمان االجتماعي لعام  49دینارا �فارق  458ت والنساء العامال
دینارا لصالح  70ا �فارق دینار  461دینارا ب�نما �صل عند االناث  531�ث أن متوس� اجور العامل�ن الذ�ور المشتر��ن لدیها یبلغ ح

الحدود الدن�ا من  تكفل توف�رو تعالج التحد�ات س�اسات أو إجراءات  یرافقها حها قانون العمل المانات التي یت�الضإن ف�ذلك  الذ�ور.
اال أن  ،توفر االحصاءات الكاف�ة عدم معو ". ذه الشرو�والتزام أصحاب العمل به ،شرو� العمل الالئق للغالب�ة الكب�رة من العامل�ن

تزاید انخرا�هن في سوق العمل وفق أسس غ�ر من�مة، سواء �ن �عملن في  إلى أدتالمع��ات تش�ر إلى أن حاجة النساء للعمل 
في الق�اع  االقتصاد المن�م أو غ�ر المن�م، وهناك ق�اعات اقتصاد�ة تتكثف ف�ها عمالة النساء غ�ر المن�مة �ش�ل �ب�ر وخاصة

عرضهن للعدید من ما �عامالت المنازل، المحالت التجار�ة و ، التجم�ل، معلمات المدارس الخاصة، ق�اع الس�رتار�االزراعي، 

                                                           
 https://bit.ly/2OOYu5l، 2017صة الس�ان�ة )، وث�قة س�اسات الفر 2017المجلس األعلى للس�ان ( 12 
 https://bit.ly/2Gzh639، 2017الكتاب السنو� لدائرة االحصاءات العامة لعام دائرة االحصائات العامة،  13 
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أحد  �عتبرعدم إقرار الحق في التن��م النقابي المستقل في قانون العمل في الق�اعات التي ل�س لها ��انات نقاب�ة عمال�ة مستقلة، 
المشار�ة الس�اس�ة والتأث�ر مشار�ة الس�اس�ة للمرأة �ش�ل خاص، ح�ث �عد العمل النقابي أحد صور التحد�ات التي تؤثر على تعز�ز ال

في مراكز صنع القرار على جم�ع المستو�ات؛ عدا عن أثر ذلك على حما�ة حقوق العامل�ن والعامالت في الق�اعات التي ل�س لها 
 تن��م نقابي.

 ش�لضعف المشار�ة االقتصاد�ة للمرأة والتي ت �الرغم من. 2. 1
والتي تعود لعدة أسباب  7وفق االحصاءات الو�ن�ة 15.4%

ة جاء األردن في المرتبح�ث ، س�اس�ة واقتصاد�ة واجتماع�ة
 النوع األجتماعيفجوة دولة في مؤشر  149من ب�ن  144
، تحققت �عض 82018د� االقتصاد� العالمي للعام للمنت

االنجازات على مستو� التشر�عات والس�اسات واالجراءات لتعز�ز 
استقالل المرأة االقتصاد� استجا�ة للمجال الحاسم "واو" �ما في 

  ذلك حصولها على فرص العمالـة و�روف االستخدام المالئمة.

ف�ه وتعز�ز حقوق المرأة التقاعد�ة، إال أن قرارا صدر  لغا�ات إزالة االختالالت 2018م تعدیل قانون التقاعد المدني لعام ت .أ.2. 1
ت�ب�ق التعدیالت إال أن لمباشر للقانون على جم�ع األرامل، حد من ت�ب�ق األثر الفور� واالدیوان الخاص بتفس�ر القوان�ن  عن

  .9على من ستتقاعد وستترمل �عد صدور القانون اقتصرت 

لمواءمة ب�ن ل �روف االستخدام وق المرأة االقتصاد�ة وتحس�نز حقعز  ،2010قت لعام مجلس األمة قانون العمل المؤ  أقر.ب 2. 1
 أعدت "اللجنة لت�رق لبق�ة الموادول .على المواد المفتوحة في المجلس القانون  مناقشةاقتصرت  األسرة.رعا�ة مسؤول�ات العمل و 

 11 لتعدیالت الم�لو�ة علىم�ن عام شؤون المرأة ورقة �االو�ن�ة لإلنصاف �األجور" وهي برئاسة مشتر�ة من أم�ن عام وزارة العمل وأ
 لرئاسة الوزراء للس�ر في إجراءات إصدارها وفقا ألح�ام الدستور. رفعت ،تعز�ز مشار�ة المرأة في سوق العملل ،قانون المواد  مادة من

لتسه�ل سبل وصول المرأة على قدم المساواة لسوق العمل والحد من االنسحاب منه، إال أن  2017ن�ام العمل المرن  أقر .ج.2. 1
  .)2.6�حاجة لتعدیل (تراجع الفقرة  الن�ام

عام  %15؛ تشج�ع دخول المرأة إلى سوق العمل ورفع مشار�تها ف�ه من 10"2025"رؤ�ة األردن  تستهدف المرجع�ة الو�ن�ة.د 2.1
إ�ار عمل متكامل للس�اسات   201911-2016وقد ضم البرنامج التنف�ذ� للح�ومة لألعوام  .2025م عا %72إلى  2014

ضمن: محور الر�ادة في األعمال والشر�ات الصغ�رة والمتوس�ة؛ تعز�ز  ئمة على إتاحة الفرص للجم�ع،االقتصاد�ة واالجتماع�ة والقا
، وز�ادة مساهمة المرأة ف�ها واستهداف المرأة في البرامج التدر�ب�ة، و�غالق الفجوة ب�ن الجنس�ن في تنافس�ة المشار�ع الصغ�رة والمتوس�ة

                                                           
 دائرة االحصاءات العامة، الب�انات السنو�ة لمسح العمالة والب�الة 7 
 ,World Economic Forum (2018), The Global Gender Gap Report 2018"، 2018)، "تقر�ر فجوة النوع االجتماعي العالمي 2018المنتد� االقتصاد� العالمي ( 8 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf 
) إثر إجابته على السؤال الثامن بناء على �لب دولة رئ�س الوزراء بب�ان ف�ما "إذا �ان �جوز لمن سو�ت حقوقهم 3ان الخاص بتفس�ر القوان�ن (مرفق رقم الصادر عن الدیو  2018لسنة  8القرار رقم  9 

جا�ة "ال �جوز الجمع ب�ن الرواتب التقاعد�ة لمن سو�ت حقوقهم الجمع ب�ن رواتبهم التقاعد�ة ونص�بهم من تقاعد ازواجهم �عد نفاذ أح�ام القانون المعدل"، و�انت اإل 1/10/2018التقاعد�ة قبل 
�له ال �منحه هذا الحق، وما دام ونص�بهم من تقاعد ازواجهم �عد نفاذ أح�ام القانون المعدل ما دام أن القانون قبل التعدیل الذ� سو�ت حقوق أحد الزوج�ن التقاعد�ة في  1/10/2018التقاعد�ة قبل 

 المعدل ال تسر� عل�ه").أن أح�ام القانون 
 https://bit.ly/2IvLuyEعلى الرا��  2025لال�الع على رؤ�ة األردن  10 
 https://bit.ly/29IGXIfعلى الرا��  9201-2016لال�الع على البرنامج التنف�ذ� للح�ومة لألعوام  11 
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 122017وث�قة س�اسات الفرصة الس�ان�ة س�اسة تفع�ل المشار�ة االقتصاد�ة للمراة تم تضم�نها في  �ما أن .الق�اعات ذات العالقة
 . 2017المقرة من مجلس الوزراء عام 

لالنضمام إلى االئتالف الدولي للمساواة في  2018األردن عام  دعيعترافا �جهود اللجنة األردن�ة لإلنصاف في االجور، ا  ه.2. 1
من ضمن الدول التي قدمت التزاما جدیدا  ن األردن الدولة العر��ة الوح�دة، و�ا2017�لق في أواخر عام ) الذ� أُ EPICاألجور (

وتوس�ع  ،توس�ع عضو�ة لجنة انصاف األجور، واجراء المز�د من الدراسات حول فجوة األجور والذ� تضمن ،نحو إغالق فجوة األجور
راجع فقرة (ت سد الفجوة في األجور ب�ن الجنس�نتزام في العمل على االل �ما یؤ�د ،م�لة دفع الرواتب الكترون�ا لتضم الق�اع الصحي

1.6.( 

�عتبر تم��ن المرأة اقتصاد�ا من أهم تحد�ات تم��ن المرأة والمساواة ب�ن الجنس�ن وخاصة في السنوات الخمس التحد�ات:  و.2.1
اإل أن تعق�دات  تعود الى عدم االستقرار اإلقل�مي وتدفق الالج��ن. االخ�رة التي بدأ االردن یواجه بها ت�ورات سر�عة و�روف امن�ة

مش�لة التم��ن االقتصاد� للمرأة في �ل التحد�ات وال�روف اإلقل�م�ة التي یواجهها األردن تتأثر �جوانب اخر� تشر�ع�ة وس�اس�ة 
قتصاد�ة للمرأة �انت دائما تتم �ش�ل تقل�د� وجزئي �ما أن مواجهة مش�لة انخفاض المشار�ة اال ومؤسس�ة وثقاف�ة وتعل�م�ة ومجتمع�ة.

ولم تحاول مواجهة التعق�د البن�و� للمش�لة �شمول�ته. فالتمو�ل الم��رو� والقروض الصغ�رة ما زالت لم تثبت قدرتها على تم��ن المرأة 
المرأة األردن�ة لسوق العمل تر�ز �ش�ل  من اتخاذ القرارات داخل االسرة و/أو إخراجها من دائرة الفقر. ومن ناح�ة أخر�، فإن دخول

یؤد� �التالي  ن االنجاب�ة والذ� لمألدواره ال�ب�عة التقل�د�ةأساسي  في ق�اعي الصحة والتعل�م، مما اد� الستمرار حصرهن في 
، وترافق هذا مع عدم لتغ��رات بن�و�ة في االسرة االردن�ة،  وأنع�س ذلك في العبء الذ� ما زالت المرأة تتحمله داخل وخارج المنزل

وجود البن�ة التحت�ة الالزمة من خدمات نقل �فؤ وحضانات، وساهم أ�ضا غ�اب الفرص المتكاف�ة للمرأة في الق�اع الخاص في تدني 
 مشار�تها االقتصاد�ة.

سجل في نها�ة عام و�الرغم من التقدم ال�ف�ف الذ� أحرز في معدالت المشار�ة االقتصاد�ة للمرأة خالل السنوات األخ�رة، ح�ث 
) %28، إال أن نسبة النساء في الضمان االجتماعي ال تتجاوز (2015في عام  %13.2في ح�ن �ان  %15.4ما نسبته  2018

، وفجوة األجور تتسع لصالح 2018عام  %26.8من إجمالي المشتر��ن، هذا وما زالت معدالت الب�الة عند النساء مرتفعة اذ بلغت 
دینارا  507أن متوس� األجور الشهر�ة للعامل�ن الذ�ور یبلغ  201713تاب السنو� لدائرة االحصاءات العامة لعام الذ�ور، إذ �ف�د الك

، 2017دینارا لصالح الذ�ور، و�ؤ�د ذلك تقر�ر المؤسسة العامة للضمان االجتماعي لعام  49دینارا �فارق  458ت والنساء العامال
دینارا لصالح  70ا �فارق دینار  461دینارا ب�نما �صل عند االناث  531�ث أن متوس� اجور العامل�ن الذ�ور المشتر��ن لدیها یبلغ ح

الحدود الدن�ا من  تكفل توف�رو تعالج التحد�ات س�اسات أو إجراءات  یرافقها حها قانون العمل المانات التي یت�الضإن ف�ذلك  الذ�ور.
اال أن  ،توفر االحصاءات الكاف�ة عدم معو ". ذه الشرو�والتزام أصحاب العمل به ،شرو� العمل الالئق للغالب�ة الكب�رة من العامل�ن

تزاید انخرا�هن في سوق العمل وفق أسس غ�ر من�مة، سواء �ن �عملن في  إلى أدتالمع��ات تش�ر إلى أن حاجة النساء للعمل 
في الق�اع  االقتصاد المن�م أو غ�ر المن�م، وهناك ق�اعات اقتصاد�ة تتكثف ف�ها عمالة النساء غ�ر المن�مة �ش�ل �ب�ر وخاصة

عرضهن للعدید من ما �عامالت المنازل، المحالت التجار�ة و ، التجم�ل، معلمات المدارس الخاصة، ق�اع الس�رتار�االزراعي، 

                                                           
 https://bit.ly/2OOYu5l، 2017صة الس�ان�ة )، وث�قة س�اسات الفر 2017المجلس األعلى للس�ان ( 12 
 https://bit.ly/2Gzh639، 2017الكتاب السنو� لدائرة االحصاءات العامة لعام دائرة االحصائات العامة،  13 
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. هذا و�ش�ل "االنتهاكات والتجاوزات المخالفة لشرو� العمل الالئق من الحما�ة القانون�ة والتأم�نات االجتماع�ة ومعای�ر العمل الدول�ة
 2012.14 وفق أرقام %44حجم االقتصاد غ�ر المن�م �نسبة من االقتصاد الو�ني ما �قارب 

و)، و(ل) من إعالن استجا�ة للمجاالت (من االجراءات المتكاملة التي اتخذت لمنع العنف ضد النساء والفت�ات والقضاء عل�ه . 3.1
 من أهداف التنم�ة المستدامة: 5/3والهدف ومنهاج عمل ���ن 

وعدلت مواد أخر� �انت تش�ل عنفا ضد المرأة، و�انت قد  ،308الغ�ت المادة ح�ث  2017تم تعدیل قانون العقو�ات عام .أ 3.1
ل��ون  308تو�تر والتي وصل ف�ها وسم الغاء_نفذت حمالت للضغ� و�سب التأی�د والمشار�ة في اكثر من عاصفة الكترون�ة على 

وعلى الشرفات خالل مناقشة القانون، إال أنه لم تتم االستجا�ة إللغاء  ،األول تداوًال في األردن، ون�مت وقفتان أمام مجلس النواب
السماح �إجهاض ضحا�ا و فال، التي تج�ز ضرب األ� 62المادة ، المتعلقة �القتل إثر المفاجأة �التلبس �فراش غ�ر مشروع 340المادة 

دور إیواء  ون�ام ،2017حما�ة من العنف األسر� لعام االغتصاب وسفاح القر�ى في األ�ام األولى من الحمل. �ما صدر قانون ال
. منذ عقود وقض�ة اإلعاقة تعاني من التعا�ي معها �من�ور خ�ر� رعائي مبعثه الشفقة واإلحسان 2016لعام  المعرضات للخ�ر

من الحق مجرد خدمة ومن الخدمة مجرد حاجة وقت�ة �م�ن تلب�تها وسدها �ش�ل فرد� وشخصي �ع�دًا عن االستدامة والمأسسة، �جعل 
 حقوقهم.  تضمن أح�اما تحمي 2017اإلعاقة لعام ولتجاوز ذلك صدر قانون حقوق األشخاص ذو� 

اختص الهدف االسترات�جي الثاني من  ))4-1( 26البنود تراجع ( 151325اقر مجلس الوزراء الخ�ة الو�ن�ة لتفع�ل القرار .ب 3.1
تحق�ق المشار�ة الفاعلة للمرأة في الوقا�ة من "و�ن�ة الداع�ة للوقا�ة من ومواجهة الت�رف من خالل للجهود ال �االستجا�ةالخ�ة 

والدولي  خ�� على المستو� العر�يالت�ّرف والعنف، وفي بناء وصنع السالم الو�نّي واإلقل�مّي". تعتبر الخ�ة الو�ن�ة من أولى ال
)، إال أن هناك 2015( 2242ور النساء في مواجهة الت�رف والعنف استجا�ة للقرار تفع�ل دنت هدفًا استرات�ج�ًا �امًال لالتي تضم

الحت�اجات النوع االجتماعي ضمنها،  ضرورة لموائمة هذا المحور مع االسترات�ج�ة الو�ن�ة لم�افحة الت�رف، وضمان تعم�م االستجا�ة
  محتو� واألدوات.حاجة لتنس�ق الجهود الو�ن�ة في هذا المجال على مستو� التوجه والو 

�ني ولضمان فعال�ة التداب�ر الوقائ�ة للحما�ة من العنف أعد الفر�ق الو�ني لحما�ة األسرة من العنف وث�قة اإل�ار الو  1..ج3.1
�ما صدر دل�ل إجراءات مقدمي الخدمات الصح�ة للتعامل مع حاالت االعتداء الجنسي لعام  .162016لحما�ة األسرة من العنف 

 ).7.14تراجع الفقرة ( �صورة تحدد األن�مة واإلجراءات والضوا�� التي تح�م وتحدد نوع�ة وجودة برامج الخدمات المقدمة 2017

�خ�ة  ،ترجمة توص�ات تقار�ر لجان تقصي الحقائق في قضا�ا وفاة األ�فال نت�جة للعنف األسر� بكما قام الفر�ق الو�ني  2.ج.3.1
، تهدف لتعز�ز من�ومة حما�ة األسرة على 2018-2016حاالت العنف االسر� لالعوام لتعز�ز استجا�ة المؤسسات ل ،عمل تنف�ذ�ة

، و�لف الجهات 2016م مجلس الوزراء عا هااقر االستجا�ة لحاالت العنف األسر�،  المستو� الو�ني ورفع �فاء المؤسسات في
إال أنه و�سبب عدم توفر الموازنات لم تلتزم المؤسسات الرسم�ة بتوف�ر الكوادر البشر�ة الالزمة وفقا لما  المعن�ة �االلتزام �ما ورد بها،

 .للخ�ر لعنف واالسر المعرضةهو مخ�� له ل�سهم في تعز�ز دورها في التعامل مع حاالت ا

إال أن تنف�ذ الخ�ة على المستو�  ،�آل�ة تشار��ة ،2018عاما  18زواج من هم دون  لحد منتم وضع الخ�ة الو�ن�ة ل.د 3.1
 (تراجع الو�ني یواجه الكث�ر من التحد�ات المرتب�ة بتخص�ص الموازنات من قبل الوزارات والجهات ذات العالقة بتنف�ذها �ش�ل واضح

 )1.5.13الفقرة 

تعز�ز ز�ادة ل ،والبرامج والمشار�ع ،دمـاج المن�ورات التـي تراعـي الفرق ب�ن الجنس�ن في الس�اسات العامةا عمل األردن على 4.1
  من هذه الس�اسات: ومستف�د من مخرجاتها، ما �حسن في نوع�ة الح�اة للجم�ع ،اشتراك المرأة �عنصر فاعل نش� في عمل�ة التنم�ة

                                                           
 https://bit.ly/2ISbBPD)، " تعز�ز حما�ة النساء في االقتصاد غ�ر المن�م في األردن"، 2018�ة األرد�ة لشؤون المرأة (شبا� اللجنة الو�ن 14 
 https://bit.ly/2KWG8i5)، 2021-2018(  1325لتفع�ل قرار مجلس األمن رقم  الخ�ة الو�ن�ة األردن�ة)، 2017لو�ن�ة األردن�ة لشؤون المرأة (اللجنة ا 15 
 https://bit.ly/2DukonFعلى الرا��  2016اإل�ار الو�ني لحما�ة األسرة من العنف لال�الع على  16 
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جر� العمل على تنس�ق الجهود الو�ن�ة إلدماج المن�ورات ها، �واهداف هاواعماال لغا�ات SDGsأهداف التنم�ة المستدامة  تبني.أ 4.1
خاصة البرنامج الح�ومي التنف�ذ� التنمو�  ،والبرامج التنف�ذ�ة الو�ن�ة ،واالسترات�ج�ات ،التي تراعي الفروق ب�ن الجنس�ن في التشر�عات

. ووفق قرار رئاسة الوزراء تم إعادة تش��ل اللجنة الو�ن�ة 2025-2020، وعند تحدیث االسترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة 2016-2019
ق�اعي إلدماج النوع االجتماعي والمساواة الللفر�ق  اللجنة الو�ن�ة لشؤون المرأة، وترؤس شؤون المرأة العل�ا للتنم�ة المستدامة �عضو�ة 

 ). 3رقم موعة من المؤسسات الح�وم�ة والو�ن�ة ومؤسسات المجتمع المدني (مرفق عضو�ة مج، و�ب�ن الجنس�ن

النهوض �المرأة على أعلى مستو�  إسناد مسؤول�ة تم ،اآلل�ات المؤسس�ة للنهوض �المرأة  )هاء( الحاسم واستجا�ة للمجال.ب 4.1
ما �ساهم في تعز�ز تتمتع �سل�ة ووال�ات محددة بوضوح لتي ا ،2015في عام  لتم��ِن المرأِة" جنة الوزار�ةل"الإلى مم�ن في الح�ومة 

 .)2.32تراجع الفقرة ( حقوق المرأة والوصول �قضا�اها لصانع القرار

 .17)2025-2016ملة لحقوِق اإلنساِن (أعدت الخ�ة الو�ن�ة الشاولضمان المساواة وعدم التم��ز؛  )�اء( إعماال للمجال.ج 1.4

�ة خ�ة االستجا"ومن التداب�ر المتخذة لتعز�ز حقوق النساء والفت�ات الالج�ات وفي األوضاع اإلنسان�ة؛ اعتمدت الح�ومة  .د4.1
(تراجع الفقرة  والمجتمعات المستض�فةاالحت�اجات اإلنسان�ة للالج��ن السور��ن لتلب�ة  201918-2017 "األردن�ة لألزمة السور�ة

.43(. 

دعم النساء رائدات األعمال و�دماجهن في تهدف ل 202019-2018�ة للشمول المالي سترات�ج�ة الو�نأ�لق األردن اال.ه 4.1
إال أن وصول ). 1.20(تن�ر فقرة  مساواة والقضاء على الفقر والجوعستدامة في التم��ن والالشمول المالي وفق أهداف التنم�ة الم

مما یت�لب دراسة شاملة إلثرها  ،االقتصاد� واالجتماعي لم ینتج عنها نقلة نوع�ة في واقعهاالمرأة للقروض الصغ�رة والمتناه�ة الصغر 
، على التخلف عن الوفاء �سداد الدیون المدن�ة�الحبس �عاقب  قانون التنف�ذ. �ما أن ومراجعة آل�ات ت�ب�قها والرقا�ة على آل�ات التنف�ذ

(تراجع فقرة  والتعرض لعقو�ة الحبس خ�ر التنف�ذ القضائي ، اللواتي واجهن2018م التي حدثت في العا النساء معاناةمما نتج عنها 
5.10.(  

الكث�ر من المقاومة على المستو� المؤسسي واجهت مساواة ب�ن الجنس�ن الجهود الو�ن�ة للنهوض �المرأة وتحق�ق الإال أن  5.1
والثقافي والمجتمعي والفرد�؛ فلم �حقق ما بذل من الجهد والوقت والموارد في هذا المجال ال�موح المأمول على جم�ع المستو�ات. وال 

البرامج والمبادرات، وتحدید قدرتها على تحق�ق التغ��ر زالت البن�و�ة الثقاف�ة واالجتماع�ة تلعب دور رئ�سا في تأ��ر الس�اس�ات و 
النوعي في عالقات القو� واالدوار االجتماع�ة والصور النم��ة التي تح�م مد� فاعل�ة ونجاح هذه الس�اسات والبرامج. وهذا ینع�س 

االجتماعي للمرأة و والس�اسي  �ش�ل واضح على جم�ع المؤشرات والتحد�ات التي یواجهها األردن في مجاالت التم��ن االقتصاد�
ومواجهة اش�ال التم��ز والعنف التي تعاني منها. فال �م�ن لإلرادة الس�اس�ة وحدها أن تحقق أ� تغ��ر دون تعم�م مفهوم حقوق 

ة االنسان والمساواة على جم�ع المستو�ات، ح�ث یواجه تعدیل التشر�عات �اتجاه المساواة ب�ن الجنس�ن مقاومة س�اس�ة ومؤسس�
مبن�ة على فكرة الدور الثانو� للمرأة في الح�اة االقتصاد�ة والس�اس�ة، وتبع�تها للرجل ضمن االسرة �الرغم من التقدیر  ،واجتماع�ة

لدورها األسر� �أم ومقدمة رعا�ة، في �ل حالة من االنكار للتغ�ر االجتماعي الذ� �رأ على المجتمع وعلى الدور الذ� تلعبه المرأة 
و�ر�ة أسرة و�ق�اد�ة في الفضاء العام. و�لعب التر��ز على مسؤول�ات الرعا�ة االسر�ة وتوز�ع األدوار داخل األسرة دورا في  ف�ه �مع�لة

تحدید فرص مساهمة المرأة في العمل العام �سبب العبء الواقع عل�ها داخل المنزل في �ل عدم �فا�ة الخدمات العامة والبن�ة التحت�ة 
 جتماع�ة.وس�اسات الحما�ة اال

                                                           
 https://bit.ly/2IXZr7Q) على الرا�� 2025-2016الشاملة لحقوِق اإلنساِن ( لال�الع على الخ�ة الو�ن�ة 17 
 https://bit.ly/2ctl2mUعلى الرا��  2019-2017لال�الع على خ�ة االستجا�ة األردن�ة لألزمة السور�ة  18 
 https://bit.ly/2UUiGGAعلى الرا��  2020-2018االسترات�ج�ة الو�ن�ة للشمول المالي لال�الع على  19 
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. هذا و�ش�ل "االنتهاكات والتجاوزات المخالفة لشرو� العمل الالئق من الحما�ة القانون�ة والتأم�نات االجتماع�ة ومعای�ر العمل الدول�ة
 2012.14 وفق أرقام %44حجم االقتصاد غ�ر المن�م �نسبة من االقتصاد الو�ني ما �قارب 

و)، و(ل) من إعالن استجا�ة للمجاالت (من االجراءات المتكاملة التي اتخذت لمنع العنف ضد النساء والفت�ات والقضاء عل�ه . 3.1
 من أهداف التنم�ة المستدامة: 5/3والهدف ومنهاج عمل ���ن 

وعدلت مواد أخر� �انت تش�ل عنفا ضد المرأة، و�انت قد  ،308الغ�ت المادة ح�ث  2017تم تعدیل قانون العقو�ات عام .أ 3.1
ل��ون  308تو�تر والتي وصل ف�ها وسم الغاء_نفذت حمالت للضغ� و�سب التأی�د والمشار�ة في اكثر من عاصفة الكترون�ة على 

وعلى الشرفات خالل مناقشة القانون، إال أنه لم تتم االستجا�ة إللغاء  ،األول تداوًال في األردن، ون�مت وقفتان أمام مجلس النواب
السماح �إجهاض ضحا�ا و فال، التي تج�ز ضرب األ� 62المادة ، المتعلقة �القتل إثر المفاجأة �التلبس �فراش غ�ر مشروع 340المادة 

دور إیواء  ون�ام ،2017حما�ة من العنف األسر� لعام االغتصاب وسفاح القر�ى في األ�ام األولى من الحمل. �ما صدر قانون ال
. منذ عقود وقض�ة اإلعاقة تعاني من التعا�ي معها �من�ور خ�ر� رعائي مبعثه الشفقة واإلحسان 2016لعام  المعرضات للخ�ر

من الحق مجرد خدمة ومن الخدمة مجرد حاجة وقت�ة �م�ن تلب�تها وسدها �ش�ل فرد� وشخصي �ع�دًا عن االستدامة والمأسسة، �جعل 
 حقوقهم.  تضمن أح�اما تحمي 2017اإلعاقة لعام ولتجاوز ذلك صدر قانون حقوق األشخاص ذو� 

اختص الهدف االسترات�جي الثاني من  ))4-1( 26البنود تراجع ( 151325اقر مجلس الوزراء الخ�ة الو�ن�ة لتفع�ل القرار .ب 3.1
تحق�ق المشار�ة الفاعلة للمرأة في الوقا�ة من "و�ن�ة الداع�ة للوقا�ة من ومواجهة الت�رف من خالل للجهود ال �االستجا�ةالخ�ة 

والدولي  خ�� على المستو� العر�يالت�ّرف والعنف، وفي بناء وصنع السالم الو�نّي واإلقل�مّي". تعتبر الخ�ة الو�ن�ة من أولى ال
)، إال أن هناك 2015( 2242ور النساء في مواجهة الت�رف والعنف استجا�ة للقرار تفع�ل دنت هدفًا استرات�ج�ًا �امًال لالتي تضم

الحت�اجات النوع االجتماعي ضمنها،  ضرورة لموائمة هذا المحور مع االسترات�ج�ة الو�ن�ة لم�افحة الت�رف، وضمان تعم�م االستجا�ة
  محتو� واألدوات.حاجة لتنس�ق الجهود الو�ن�ة في هذا المجال على مستو� التوجه والو 

�ني ولضمان فعال�ة التداب�ر الوقائ�ة للحما�ة من العنف أعد الفر�ق الو�ني لحما�ة األسرة من العنف وث�قة اإل�ار الو  1..ج3.1
�ما صدر دل�ل إجراءات مقدمي الخدمات الصح�ة للتعامل مع حاالت االعتداء الجنسي لعام  .162016لحما�ة األسرة من العنف 

 ).7.14تراجع الفقرة ( �صورة تحدد األن�مة واإلجراءات والضوا�� التي تح�م وتحدد نوع�ة وجودة برامج الخدمات المقدمة 2017

�خ�ة  ،ترجمة توص�ات تقار�ر لجان تقصي الحقائق في قضا�ا وفاة األ�فال نت�جة للعنف األسر� بكما قام الفر�ق الو�ني  2.ج.3.1
، تهدف لتعز�ز من�ومة حما�ة األسرة على 2018-2016حاالت العنف االسر� لالعوام لتعز�ز استجا�ة المؤسسات ل ،عمل تنف�ذ�ة

، و�لف الجهات 2016م مجلس الوزراء عا هااقر االستجا�ة لحاالت العنف األسر�،  المستو� الو�ني ورفع �فاء المؤسسات في
إال أنه و�سبب عدم توفر الموازنات لم تلتزم المؤسسات الرسم�ة بتوف�ر الكوادر البشر�ة الالزمة وفقا لما  المعن�ة �االلتزام �ما ورد بها،

 .للخ�ر لعنف واالسر المعرضةهو مخ�� له ل�سهم في تعز�ز دورها في التعامل مع حاالت ا

إال أن تنف�ذ الخ�ة على المستو�  ،�آل�ة تشار��ة ،2018عاما  18زواج من هم دون  لحد منتم وضع الخ�ة الو�ن�ة ل.د 3.1
 (تراجع الو�ني یواجه الكث�ر من التحد�ات المرتب�ة بتخص�ص الموازنات من قبل الوزارات والجهات ذات العالقة بتنف�ذها �ش�ل واضح

 )1.5.13الفقرة 

تعز�ز ز�ادة ل ،والبرامج والمشار�ع ،دمـاج المن�ورات التـي تراعـي الفرق ب�ن الجنس�ن في الس�اسات العامةا عمل األردن على 4.1
  من هذه الس�اسات: ومستف�د من مخرجاتها، ما �حسن في نوع�ة الح�اة للجم�ع ،اشتراك المرأة �عنصر فاعل نش� في عمل�ة التنم�ة

                                                           
 https://bit.ly/2ISbBPD)، " تعز�ز حما�ة النساء في االقتصاد غ�ر المن�م في األردن"، 2018�ة األرد�ة لشؤون المرأة (شبا� اللجنة الو�ن 14 
 https://bit.ly/2KWG8i5)، 2021-2018(  1325لتفع�ل قرار مجلس األمن رقم  الخ�ة الو�ن�ة األردن�ة)، 2017لو�ن�ة األردن�ة لشؤون المرأة (اللجنة ا 15 
 https://bit.ly/2DukonFعلى الرا��  2016اإل�ار الو�ني لحما�ة األسرة من العنف لال�الع على  16 
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جر� العمل على تنس�ق الجهود الو�ن�ة إلدماج المن�ورات ها، �واهداف هاواعماال لغا�ات SDGsأهداف التنم�ة المستدامة  تبني.أ 4.1
خاصة البرنامج الح�ومي التنف�ذ� التنمو�  ،والبرامج التنف�ذ�ة الو�ن�ة ،واالسترات�ج�ات ،التي تراعي الفروق ب�ن الجنس�ن في التشر�عات

. ووفق قرار رئاسة الوزراء تم إعادة تش��ل اللجنة الو�ن�ة 2025-2020، وعند تحدیث االسترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة 2016-2019
ق�اعي إلدماج النوع االجتماعي والمساواة الللفر�ق  اللجنة الو�ن�ة لشؤون المرأة، وترؤس شؤون المرأة العل�ا للتنم�ة المستدامة �عضو�ة 

 ). 3رقم موعة من المؤسسات الح�وم�ة والو�ن�ة ومؤسسات المجتمع المدني (مرفق عضو�ة مج، و�ب�ن الجنس�ن

النهوض �المرأة على أعلى مستو�  إسناد مسؤول�ة تم ،اآلل�ات المؤسس�ة للنهوض �المرأة  )هاء( الحاسم واستجا�ة للمجال.ب 4.1
ما �ساهم في تعز�ز تتمتع �سل�ة ووال�ات محددة بوضوح لتي ا ،2015في عام  لتم��ِن المرأِة" جنة الوزار�ةل"الإلى مم�ن في الح�ومة 

 .)2.32تراجع الفقرة ( حقوق المرأة والوصول �قضا�اها لصانع القرار

 .17)2025-2016ملة لحقوِق اإلنساِن (أعدت الخ�ة الو�ن�ة الشاولضمان المساواة وعدم التم��ز؛  )�اء( إعماال للمجال.ج 1.4

�ة خ�ة االستجا"ومن التداب�ر المتخذة لتعز�ز حقوق النساء والفت�ات الالج�ات وفي األوضاع اإلنسان�ة؛ اعتمدت الح�ومة  .د4.1
(تراجع الفقرة  والمجتمعات المستض�فةاالحت�اجات اإلنسان�ة للالج��ن السور��ن لتلب�ة  201918-2017 "األردن�ة لألزمة السور�ة

.43(. 

دعم النساء رائدات األعمال و�دماجهن في تهدف ل 202019-2018�ة للشمول المالي سترات�ج�ة الو�نأ�لق األردن اال.ه 4.1
إال أن وصول ). 1.20(تن�ر فقرة  مساواة والقضاء على الفقر والجوعستدامة في التم��ن والالشمول المالي وفق أهداف التنم�ة الم

مما یت�لب دراسة شاملة إلثرها  ،االقتصاد� واالجتماعي لم ینتج عنها نقلة نوع�ة في واقعهاالمرأة للقروض الصغ�رة والمتناه�ة الصغر 
، على التخلف عن الوفاء �سداد الدیون المدن�ة�الحبس �عاقب  قانون التنف�ذ. �ما أن ومراجعة آل�ات ت�ب�قها والرقا�ة على آل�ات التنف�ذ

(تراجع فقرة  والتعرض لعقو�ة الحبس خ�ر التنف�ذ القضائي ، اللواتي واجهن2018م التي حدثت في العا النساء معاناةمما نتج عنها 
5.10.(  

الكث�ر من المقاومة على المستو� المؤسسي واجهت مساواة ب�ن الجنس�ن الجهود الو�ن�ة للنهوض �المرأة وتحق�ق الإال أن  5.1
والثقافي والمجتمعي والفرد�؛ فلم �حقق ما بذل من الجهد والوقت والموارد في هذا المجال ال�موح المأمول على جم�ع المستو�ات. وال 

البرامج والمبادرات، وتحدید قدرتها على تحق�ق التغ��ر زالت البن�و�ة الثقاف�ة واالجتماع�ة تلعب دور رئ�سا في تأ��ر الس�اس�ات و 
النوعي في عالقات القو� واالدوار االجتماع�ة والصور النم��ة التي تح�م مد� فاعل�ة ونجاح هذه الس�اسات والبرامج. وهذا ینع�س 

االجتماعي للمرأة و والس�اسي  �ش�ل واضح على جم�ع المؤشرات والتحد�ات التي یواجهها األردن في مجاالت التم��ن االقتصاد�
ومواجهة اش�ال التم��ز والعنف التي تعاني منها. فال �م�ن لإلرادة الس�اس�ة وحدها أن تحقق أ� تغ��ر دون تعم�م مفهوم حقوق 

ة االنسان والمساواة على جم�ع المستو�ات، ح�ث یواجه تعدیل التشر�عات �اتجاه المساواة ب�ن الجنس�ن مقاومة س�اس�ة ومؤسس�
مبن�ة على فكرة الدور الثانو� للمرأة في الح�اة االقتصاد�ة والس�اس�ة، وتبع�تها للرجل ضمن االسرة �الرغم من التقدیر  ،واجتماع�ة

لدورها األسر� �أم ومقدمة رعا�ة، في �ل حالة من االنكار للتغ�ر االجتماعي الذ� �رأ على المجتمع وعلى الدور الذ� تلعبه المرأة 
و�ر�ة أسرة و�ق�اد�ة في الفضاء العام. و�لعب التر��ز على مسؤول�ات الرعا�ة االسر�ة وتوز�ع األدوار داخل األسرة دورا في  ف�ه �مع�لة

تحدید فرص مساهمة المرأة في العمل العام �سبب العبء الواقع عل�ها داخل المنزل في �ل عدم �فا�ة الخدمات العامة والبن�ة التحت�ة 
 جتماع�ة.وس�اسات الحما�ة اال

                                                           
 https://bit.ly/2IXZr7Q) على الرا�� 2025-2016الشاملة لحقوِق اإلنساِن ( لال�الع على الخ�ة الو�ن�ة 17 
 https://bit.ly/2ctl2mUعلى الرا��  2019-2017لال�الع على خ�ة االستجا�ة األردن�ة لألزمة السور�ة  18 
 https://bit.ly/2UUiGGAعلى الرا��  2020-2018االسترات�ج�ة الو�ن�ة للشمول المالي لال�الع على  19 
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 السنوات الخمس مد� على دولتك في والفتاة المرأة  تقدم لتسر�ع األولى الخمسة األولو�ات ب�ن من كان التال�ة األمور من أ�. 2
 )الصلة ذات الف�ات من التحقق یُرجى( البرامج؟ أو/و الس�اسات أو/و القوان�ن خالل من الماض�ة

 العدالة إلى وصولوال القانون  �موجب التم��ز وعدم المساواة  
ف�ات األكثر عرضة لالنتهاك؛ المرأة و�بار السن لل) محورا 2025-2016ساِن (تضمنت الخ�ة الو�ن�ة الشاملة لحقوِق اإلن 1.2

�مراجعة جم�ع التشر�عات لموائمتها مع الدستور األردني واالتفاق�ات الدول�ة المصادق  ال واألشخاص ذو� اإلعاقة، التزامتواال�ف
إ�ار عمل متكامل للس�اسات االقتصاد�ة واالجتماع�ة �مراجعة  2019–2016�ما أوصى البرنامج التنف�ذ� للح�ومة لألعوام عل�ها. 

لعالقة. وللوصول شاملة للتشر�عات والس�اسات واإلجراءات الح�وم�ة واستهدف المرأة و�غالق الفجوة ب�ن الجنس�ن في الق�اعات ذات ا
، أنشئ �موجبه صندوق المساعدة القانون�ة أمام المحاكم في وزارة العدل (ان�ر فقرة 2018دة الـقـانـون�ـة للعدالة صدرر نـ�ـام الـمساع

وقانون الحما�ة من  ،قانون حقوق االشخاص ذو� اإلعاقة تعدیالت على قانون العقو�ات، صدر ادخلت 2017وعام  .ب).9.14
 . )10.14(تراجع الفقرة  )2016(ن�ام دور إیواء المعرضات للخ�رو  ،االسر� العنف 

 والفت�ات النساء ضد العنف على القضاء 
 من خالل التشر�عات:. 2.2

للم�الب المتكررة  واستجا�ة في مجال الحما�ة من العنف حقق العدید من االنجازات 2017صدر قانون العقو�ات المعدل لسنة  .أ2.2
لمنع الجاني من اإلفالت من  308إلغاء المادة تم ان أوقفوا قتل النساء؛ �عنو  2016یوم لعام  16وعلى رأسها حملة للحر�ة النسائ�ة 

�ح�ث ال �ستف�د من العذر المخفف فاعل الجر�مة إذا وقع الفعل الجرمي على انثى تحت تأث�ر سورة  98العقاب وتعدیل المادة 
�النزول الى الحد األدنى للعقو�ة، وعاقب على فال تلزم  99الغضب الشدید. و�ذا ما أخذت المح�مة �األسباب المخففة وفق المادة 

وعلى مساواة األم �األب في  ،لعقو�ات السالبة للحر�ةالخدمة المجتمع�ة بدیل ل، واستحدث 306المادة ��افة أش�اله التحرش الجنسي 
ألشخاص ذو� اإلعاقة رجًال �ان أو الوال�ة والرعا�ة ال�ب�ة على العل�ل عند إجراء العمل�ات الجراح�ة والعالجات ال�ب�ة، وعلى حما�ة ا

  .وعلى النساء واأل�فال ل�همامرأة، وتشدید العقو�ات في الجرائم الواقعة ع

 )10.14(تراجع الفقرة  2016الموقوفات إدار�ا صدر ن�ام دور إیواء المعرضات للخ�ر لسنة  ولمعالجة وضع.ب 2.2

 )4.14(تراجع الفقرة ثغرات القانون السابق  ةعالجمل 2017للعام  لحما�ة من العنف األسر� صدر قانون ا .ج2.2

 ).1.14(تراجع الفقرة  2017قانون حقوق األشخاص ذو� اإلعاقة لعام  صدر .د2.2

 الس�اسي والتمث�ل المشار�ة 
ومواقع صنع  حول التداب�ر المتخذة لكفالة وصول النساء على قدم المساواة إلى ه�اكل السل�ة 1.1�االضافة لما ورد في الفقرة  3.2

 القرار، والتحد�ات التي تواجه المرأة في هذا المجال:

على أن یؤسس الحزب على اساس الموا�نة والمساواة ب�ن االردن��ن وااللتزام  2015ینص قانون األحزاب الس�اس�ة لسنة .أ 3.2
و �ائفي او عرقي او ف�و� او على اساس �الد�مقرا��ة واحترام التعدد�ة الس�اس�ة، وأنه ال �جوز تأس�س الحزب على اساس دیني ا

الشر� في ن�ام المساهمة في  هذا )، ووضع%10التفرقة �سبب الجنس او االصل. وألغى اشترا� ان ال تقل نسبة النساء ب�نهم عن (
 مما �عزز من التمث�ل الس�اسي للمرأة ومشار�تها في الح�اة العامة.  2016دعم األحزاب الس�اس�ة لسنة 

�بق ألول مرة و�هدُف إلى ت�ب�ِق نهِج والذ� � 2015ت انتخا�اِت مجالِس المحاف�اِت في �ِل قانون الالمر�ز�ِة لعام أجر�.ب 3.2
الالمر�ز�ِة على مستو� المحاف�اِت من خالل منِح اإلداراِت المحل�ِة صالح�اٍت أكبَر ولز�ادِة المشار�ة الشعب�ة في صنِع القراِر 

 %13ونسبة الفائزات �مجالس المحاف�ات  %32�المجالِس المحل�ِة و  %41في المجالس البلد�ة الفائزاِت التنموِ�، ح�ث بلغْت نسبُة 
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س�دة عن �ر�ِق المقاعِد المخصصِة للنساِء، بلغ عدد الس�دات اللواتي ترأسن  32من إجمالي عدِد المقاعد الخاصة �التنافس، وفازت 
 س�دة.  51مجالَسهن المحل�َة 

 )والتقدم الو��في المهن�ة، والتفرقة الجنس�ن، ب�ن األجور في الفجوة العمل (مثل م�ان في والحقوق  العمل على لالحصو  في الحق 
حوار�ة مع الشر�اء من نقا�ة اصحاب المدارس الخاصة ونقا�ة العامل�ن ة لإلنصاف في االجور جلسات �ن�مت اللجنة الو�ن.أ 4.2

�ش�ل رسمي، تم  2017تمخض عنه صدور االتفاق�ة الجماع�ة والعقد الموحد لعام مدني، ومة والمجتمع الفي المدارس الخاصة والح�
التي  ،تنف�ذ حمالت إعالم�ة و�سب التأی�د لبنود العقد الموحد والهم مواد قانون العمل الخاصة �حقوق المرأة �التعاون مع شؤون المرأة 

لجنة اإلنصاف الداعم�ن لعمل و وتكر�م المؤسسات  ،تي عمان والزرقاءوتوس�ع ن�اق الحملة لتشمل محاف� ،دعمت حملة قم مع المعلم
الموارد البشر�ة المراع�ة للنوع االجتماعي في المدارس الخاصة في محاف�ة  إدارةدراسة  . وانجزت2017في األجور خالل عام 

 .20ار�د

قسم التم��ن االقتصاد� لمتا�عة ش�او� النساء العامالت عموما  / تم تع��ن مفتشة عمل متخصصة في مدیر�ة عمل المرأة  .ب4.2
الخاص خصوصا، وتع��ن ضبا� ارتبا� مفتش�ن في �افة انحاء المملكة لمتا�عة ش�او� النساء العامالت والعامالت في ق�اع التعل�م 

هذا وتقوم معلمات مت�وعات من حملة "قم مع المعلم" بتقد�م االستشارات  مل المختصة في مدیر�ة عمل المرأة.�التنس�ق مع مفتشة الع
 زارة العمل. للمعلمات وتن��م استالم الش�او� ومتا�عتها مع و 

الزمت المؤسسة بتحو�ل  2018ن�ام معدل لن�ام تأس�س وترخ�ص المؤسسات التعل�م�ة الخاصة واألجنب�ة لسنة  رافق ذلك صدور
الرواتب الشهر�ة المستحقة للمعلم إلى حسا�ه البنكي أو الى المحف�ة اإللكترون�ة �شر� أساسي لتجدید ترخ�ص المؤسسة، ما ُ�سهم 

�ما قررت مؤسسة الضمان  او �االشتراك �الضمان االجتماعي. ما یتعلق �األجور اكات الواقعة على حقوقهم سواءً �الحد من االنته
حتى لو تم إ�قاف  ،االجتماعي اعتبار اشتراك المعلم �الضمان مستمرًا دون انق�اع في حال تم التعاقد معه بدا�ة الموسم الجدید

 .ون اشتراكه وشموله �الضمان للسنة �املة�ح�ث �� ،اقت�اعه أثناء اإلجازة الص�ف�ة

وأجر�ت �عض التعدیالت على القانون  ،ل�ستكمل إجراءات اصدارة وفق أح�ام الدستور المؤقت قانون العمل أقر مجلس األمة .ج4.2
رن وتعر�فه و�قرار إجازة أبوة إدخال مفهوم العمل المأهمها؛  و�قراره �قانون دائم زالة العقبات التي تقف أمام مشار�ة المرأة االقتصاد�ةإل

وضمان حقوق أبناء األردن�ات المتزوجات من غ�ر األردن��ن في العمل، وتوف�ر ب��ة عمل صد�قة لألسرة من خالل إنشاء  ،لثالثة أ�ام
 الحضانات في أماكن العمل، �ح�ث یلتزم اصحاب العمل �إنشاء م�ان مناسب أل�فال العامل�ن بناء على عدد األ�فال ول�س
 العامل�ن، و�قرار مبدأ (المساواة �األجر عن األعمال المتساو�ة الق�مة)، وتشدید العقو�ة في حال التم��ز �األجور عن العمل ذو الق�مة

و�ل ذلك جاء نت�جة لجهد متواصل عبر سنوات من النقاش والحوار الفاعل التشار�ي ب�ن مختلف  ،المتساو�ة من قبل صاحب العمل
 مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب العمل والح�ومة ومجلس النواب ضمن "لجنة االنصاف في األجور".  أصحاب المصلحة من

 وخدمات مدفوعة األجر، الوالد�ة إجازة أو األمومة إجازة مثل(والعمل  األسرة ب�ن التوف�ق/المنزلي والعمل األجر مدفوعة غ�ر الرعا�ة 
 )الرعا�ة
من  من الهدف الخامس 4 الغا�ة"و"  مجال الحاسماستجا�ة للو لمرأة والتوف�ق ب�ن األسرة والعمل لتعز�ز المشار�ة االقتصاد�ة ل 5.2

 ،21 2015في ضوء توص�ات دراسة المجلس األعلى للس�ان عام  2017صدر ن�ام العمل المرن لعام اهداف  التنم�ة المستدامة، 
و�هدف تم��ن �ل النساء والفت�ات  ،حول أسباب انسحاب المراة من سوق العمل من واقع ب�انات المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

زلي، �خدم هذا الن�ام �صورة اساس�ة المرأة العاملة واللواتي لدیهن مسؤول�ات عائل�ة، �المرأة الحامل أو العاملة واالعتراف �العمل المن
                                                           

 https://bit.ly/2GwQaAXالبشر�ة وممارسات األجور في المدارس الخاصة في إر�د،  إدارة الموارد)، "2017اللجنة الو�ن�ة إلنصاف األجور ومن�مة العمل الدول�ة ( 20  

 
 https://bit.ly/2XDHtf2العمل من واقع ب�انات المؤسسة العامة للضمان االجتماعي"، أسباب انسحاب المراة من سوق )، "2015المجلس األعلى للس�ان ( 21 
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 السنوات الخمس مد� على دولتك في والفتاة المرأة  تقدم لتسر�ع األولى الخمسة األولو�ات ب�ن من كان التال�ة األمور من أ�. 2
 )الصلة ذات الف�ات من التحقق یُرجى( البرامج؟ أو/و الس�اسات أو/و القوان�ن خالل من الماض�ة

 العدالة إلى وصولوال القانون  �موجب التم��ز وعدم المساواة  
ف�ات األكثر عرضة لالنتهاك؛ المرأة و�بار السن لل) محورا 2025-2016ساِن (تضمنت الخ�ة الو�ن�ة الشاملة لحقوِق اإلن 1.2

�مراجعة جم�ع التشر�عات لموائمتها مع الدستور األردني واالتفاق�ات الدول�ة المصادق  ال واألشخاص ذو� اإلعاقة، التزامتواال�ف
إ�ار عمل متكامل للس�اسات االقتصاد�ة واالجتماع�ة �مراجعة  2019–2016�ما أوصى البرنامج التنف�ذ� للح�ومة لألعوام عل�ها. 

لعالقة. وللوصول شاملة للتشر�عات والس�اسات واإلجراءات الح�وم�ة واستهدف المرأة و�غالق الفجوة ب�ن الجنس�ن في الق�اعات ذات ا
، أنشئ �موجبه صندوق المساعدة القانون�ة أمام المحاكم في وزارة العدل (ان�ر فقرة 2018دة الـقـانـون�ـة للعدالة صدرر نـ�ـام الـمساع

وقانون الحما�ة من  ،قانون حقوق االشخاص ذو� اإلعاقة تعدیالت على قانون العقو�ات، صدر ادخلت 2017وعام  .ب).9.14
 . )10.14(تراجع الفقرة  )2016(ن�ام دور إیواء المعرضات للخ�رو  ،االسر� العنف 

 والفت�ات النساء ضد العنف على القضاء 
 من خالل التشر�عات:. 2.2

للم�الب المتكررة  واستجا�ة في مجال الحما�ة من العنف حقق العدید من االنجازات 2017صدر قانون العقو�ات المعدل لسنة  .أ2.2
لمنع الجاني من اإلفالت من  308إلغاء المادة تم ان أوقفوا قتل النساء؛ �عنو  2016یوم لعام  16وعلى رأسها حملة للحر�ة النسائ�ة 

�ح�ث ال �ستف�د من العذر المخفف فاعل الجر�مة إذا وقع الفعل الجرمي على انثى تحت تأث�ر سورة  98العقاب وتعدیل المادة 
�النزول الى الحد األدنى للعقو�ة، وعاقب على فال تلزم  99الغضب الشدید. و�ذا ما أخذت المح�مة �األسباب المخففة وفق المادة 

وعلى مساواة األم �األب في  ،لعقو�ات السالبة للحر�ةالخدمة المجتمع�ة بدیل ل، واستحدث 306المادة ��افة أش�اله التحرش الجنسي 
ألشخاص ذو� اإلعاقة رجًال �ان أو الوال�ة والرعا�ة ال�ب�ة على العل�ل عند إجراء العمل�ات الجراح�ة والعالجات ال�ب�ة، وعلى حما�ة ا

  .وعلى النساء واأل�فال ل�همامرأة، وتشدید العقو�ات في الجرائم الواقعة ع

 )10.14(تراجع الفقرة  2016الموقوفات إدار�ا صدر ن�ام دور إیواء المعرضات للخ�ر لسنة  ولمعالجة وضع.ب 2.2

 )4.14(تراجع الفقرة ثغرات القانون السابق  ةعالجمل 2017للعام  لحما�ة من العنف األسر� صدر قانون ا .ج2.2

 ).1.14(تراجع الفقرة  2017قانون حقوق األشخاص ذو� اإلعاقة لعام  صدر .د2.2

 الس�اسي والتمث�ل المشار�ة 
ومواقع صنع  حول التداب�ر المتخذة لكفالة وصول النساء على قدم المساواة إلى ه�اكل السل�ة 1.1�االضافة لما ورد في الفقرة  3.2

 القرار، والتحد�ات التي تواجه المرأة في هذا المجال:

على أن یؤسس الحزب على اساس الموا�نة والمساواة ب�ن االردن��ن وااللتزام  2015ینص قانون األحزاب الس�اس�ة لسنة .أ 3.2
و �ائفي او عرقي او ف�و� او على اساس �الد�مقرا��ة واحترام التعدد�ة الس�اس�ة، وأنه ال �جوز تأس�س الحزب على اساس دیني ا

الشر� في ن�ام المساهمة في  هذا )، ووضع%10التفرقة �سبب الجنس او االصل. وألغى اشترا� ان ال تقل نسبة النساء ب�نهم عن (
 مما �عزز من التمث�ل الس�اسي للمرأة ومشار�تها في الح�اة العامة.  2016دعم األحزاب الس�اس�ة لسنة 

�بق ألول مرة و�هدُف إلى ت�ب�ِق نهِج والذ� � 2015ت انتخا�اِت مجالِس المحاف�اِت في �ِل قانون الالمر�ز�ِة لعام أجر�.ب 3.2
الالمر�ز�ِة على مستو� المحاف�اِت من خالل منِح اإلداراِت المحل�ِة صالح�اٍت أكبَر ولز�ادِة المشار�ة الشعب�ة في صنِع القراِر 

 %13ونسبة الفائزات �مجالس المحاف�ات  %32�المجالِس المحل�ِة و  %41في المجالس البلد�ة الفائزاِت التنموِ�، ح�ث بلغْت نسبُة 
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س�دة عن �ر�ِق المقاعِد المخصصِة للنساِء، بلغ عدد الس�دات اللواتي ترأسن  32من إجمالي عدِد المقاعد الخاصة �التنافس، وفازت 
 س�دة.  51مجالَسهن المحل�َة 

 )والتقدم الو��في المهن�ة، والتفرقة الجنس�ن، ب�ن األجور في الفجوة العمل (مثل م�ان في والحقوق  العمل على لالحصو  في الحق 
حوار�ة مع الشر�اء من نقا�ة اصحاب المدارس الخاصة ونقا�ة العامل�ن ة لإلنصاف في االجور جلسات �ن�مت اللجنة الو�ن.أ 4.2

�ش�ل رسمي، تم  2017تمخض عنه صدور االتفاق�ة الجماع�ة والعقد الموحد لعام مدني، ومة والمجتمع الفي المدارس الخاصة والح�
التي  ،تنف�ذ حمالت إعالم�ة و�سب التأی�د لبنود العقد الموحد والهم مواد قانون العمل الخاصة �حقوق المرأة �التعاون مع شؤون المرأة 

لجنة اإلنصاف الداعم�ن لعمل و وتكر�م المؤسسات  ،تي عمان والزرقاءوتوس�ع ن�اق الحملة لتشمل محاف� ،دعمت حملة قم مع المعلم
الموارد البشر�ة المراع�ة للنوع االجتماعي في المدارس الخاصة في محاف�ة  إدارةدراسة  . وانجزت2017في األجور خالل عام 

 .20ار�د

قسم التم��ن االقتصاد� لمتا�عة ش�او� النساء العامالت عموما  / تم تع��ن مفتشة عمل متخصصة في مدیر�ة عمل المرأة  .ب4.2
الخاص خصوصا، وتع��ن ضبا� ارتبا� مفتش�ن في �افة انحاء المملكة لمتا�عة ش�او� النساء العامالت والعامالت في ق�اع التعل�م 

هذا وتقوم معلمات مت�وعات من حملة "قم مع المعلم" بتقد�م االستشارات  مل المختصة في مدیر�ة عمل المرأة.�التنس�ق مع مفتشة الع
 زارة العمل. للمعلمات وتن��م استالم الش�او� ومتا�عتها مع و 

الزمت المؤسسة بتحو�ل  2018ن�ام معدل لن�ام تأس�س وترخ�ص المؤسسات التعل�م�ة الخاصة واألجنب�ة لسنة  رافق ذلك صدور
الرواتب الشهر�ة المستحقة للمعلم إلى حسا�ه البنكي أو الى المحف�ة اإللكترون�ة �شر� أساسي لتجدید ترخ�ص المؤسسة، ما ُ�سهم 

�ما قررت مؤسسة الضمان  او �االشتراك �الضمان االجتماعي. ما یتعلق �األجور اكات الواقعة على حقوقهم سواءً �الحد من االنته
حتى لو تم إ�قاف  ،االجتماعي اعتبار اشتراك المعلم �الضمان مستمرًا دون انق�اع في حال تم التعاقد معه بدا�ة الموسم الجدید

 .ون اشتراكه وشموله �الضمان للسنة �املة�ح�ث �� ،اقت�اعه أثناء اإلجازة الص�ف�ة

وأجر�ت �عض التعدیالت على القانون  ،ل�ستكمل إجراءات اصدارة وفق أح�ام الدستور المؤقت قانون العمل أقر مجلس األمة .ج4.2
رن وتعر�فه و�قرار إجازة أبوة إدخال مفهوم العمل المأهمها؛  و�قراره �قانون دائم زالة العقبات التي تقف أمام مشار�ة المرأة االقتصاد�ةإل

وضمان حقوق أبناء األردن�ات المتزوجات من غ�ر األردن��ن في العمل، وتوف�ر ب��ة عمل صد�قة لألسرة من خالل إنشاء  ،لثالثة أ�ام
 الحضانات في أماكن العمل، �ح�ث یلتزم اصحاب العمل �إنشاء م�ان مناسب أل�فال العامل�ن بناء على عدد األ�فال ول�س
 العامل�ن، و�قرار مبدأ (المساواة �األجر عن األعمال المتساو�ة الق�مة)، وتشدید العقو�ة في حال التم��ز �األجور عن العمل ذو الق�مة

و�ل ذلك جاء نت�جة لجهد متواصل عبر سنوات من النقاش والحوار الفاعل التشار�ي ب�ن مختلف  ،المتساو�ة من قبل صاحب العمل
 مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب العمل والح�ومة ومجلس النواب ضمن "لجنة االنصاف في األجور".  أصحاب المصلحة من

 وخدمات مدفوعة األجر، الوالد�ة إجازة أو األمومة إجازة مثل(والعمل  األسرة ب�ن التوف�ق/المنزلي والعمل األجر مدفوعة غ�ر الرعا�ة 
 )الرعا�ة
من  من الهدف الخامس 4 الغا�ة"و"  مجال الحاسماستجا�ة للو لمرأة والتوف�ق ب�ن األسرة والعمل لتعز�ز المشار�ة االقتصاد�ة ل 5.2

 ،21 2015في ضوء توص�ات دراسة المجلس األعلى للس�ان عام  2017صدر ن�ام العمل المرن لعام اهداف  التنم�ة المستدامة، 
و�هدف تم��ن �ل النساء والفت�ات  ،حول أسباب انسحاب المراة من سوق العمل من واقع ب�انات المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

زلي، �خدم هذا الن�ام �صورة اساس�ة المرأة العاملة واللواتي لدیهن مسؤول�ات عائل�ة، �المرأة الحامل أو العاملة واالعتراف �العمل المن
                                                           

 https://bit.ly/2GwQaAXالبشر�ة وممارسات األجور في المدارس الخاصة في إر�د،  إدارة الموارد)، "2017اللجنة الو�ن�ة إلنصاف األجور ومن�مة العمل الدول�ة ( 20  

 
 https://bit.ly/2XDHtf2العمل من واقع ب�انات المؤسسة العامة للضمان االجتماعي"، أسباب انسحاب المراة من سوق )، "2015المجلس األعلى للس�ان ( 21 
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والعاملة المنت�مة �الدراسة الجامع�ة،  ا�ة �بار السن �سبب إعاقة أو مرض،التي تتولى رعا�ة �فل أو رعا�ة فرد من أفراد العائلة أو رع
والعمل عن  ،ضمن ساعات مرنة أو أسبوع العمل الم�ثف أو السنة المرنةهو یتخذ ش�ل العمل �عض الوقت و . و والنساء ذوات اإلعاقة

(مرفق  2018لعام في الخدمة المدن�ة ما �عزز مشار�ة من �عشن في المنا�ق النائ�ة أو الر�ف�ة. صدرت تعل�مات الدوام المرن  ،�عد
اشتر�ت سر�ان أح�ام التعل�مات على مو�في الخدمة المدن�ة الذین أمضوا فترة ؛ ) والتي تعزز عمل المرأة في الق�اع العام3رقم 

 إلعاقة.الدراسة الجامع�ة أو ذو� ا ،ذ� یتولى رعا�ة أحد افراد األسرةالتجر�ة واستثنت من فترة التجر�ة؛ المو�فة الحامل والمو�ف ال
 �منح المو�ف في الق�اع العام إجازة لمدة یوم�ن براتب عند والدة �فلن�ام المن  96و�النسبة لإلجازات الوالد�ة �موجب تعدیل المادة 

صدر ن�ام أ�ام. ولتعز�ز خدمات الرعا�ة  3العامل إجازة والد�ة �أجر لمدة  2019منح قانون العمل لعام وفي الق�اع الخاص  جدید،
معدة وفقا للمعای�ر النمائ�ة المعتمدة بهدف نص على أن تعمل دار الحضانة ضمن برامج وأنش�ة  2018لسنة  77دور الحضانة رقم 

أشهر) وتنش�تهم وت�و�ر خصائصهم وقدراتهم  8سنوات و 4 سنوات) وفي حاالت استثنائ�ة لغا�ة 4-0تر��ة األ�فال (من عمر 
 الجسد�ة والمعرف�ة واللغو�ة واالنفعال�ة االجتماع�ة.

 یتعرضن ألش�ال الالتي والفت�ات النساء حقوق  وتعز�ز التم��ز منعل محددة تداب�ر اتخذت هل الماض�ة، الخمس السنوات خالل .3
 )الصلة ذات الف�ات من التحقق یُرجى( التم��ز؟ من ومتشا��ة متعددة
تم رفع سن حضانة و على ضرورة التبل�غ عن العنف إذا وقع الفعل على ال�فل.  2017 نص قانون الحما�ة من العنف األسر�  1.3

سن لرفع  مجلسالولم �ستجب  2019لعام  حوال الشخص�ةقانون األ على مجلس األمة تتعدیالوفقا لالها األم غ�ر المسلمة أل�ف
من الوص�ة  أوالدهن وأ�قى على التم��ز ضد اإلناث �حرمان ،عام 16إلى  15عضل الولي من وعند  الزواج في الحاالت االستثنائ�ة

  . الواجبة

قسم م�افحة عمالة األ�فال، وقسم الش�او� والخ� الساخن، قسم (وزارة العمل فت�ش في لتحس�ن اداء المفتش�ن في مدیر�ة الت 2.3
�العدید من الدورات التدر�ب�ة وورش العمل، حول القانون الدولي لالج��ن تم الحاقهم تفت�ش العامل�ن في المنازل، وقسم االتجار �البشر) 

ام قانون العمل وقانون م�افحة االتجار �البشر وفي تنم�ة المهارات ودورات حول اح� ،ومهارات االتصال والتعامل مع االخر�ن
) مفتش. �ما صادق األردن على االتفاق�ات الدول�ة التي تعنى 287) دوره تدر�ب�ة استفاد منها(680بلغ عدد الدورات ( ،السلو��ة

تنف�ذ مسح  2016تم عام  من عمالة األ�فال، اإلجراءات للحد�حما�ة األ�فال من االستغالل االقتصاد�, و�قوم القسم �العدید من 
موزع�ن  17-5) من الف�ة العمر�ة 75982بلغ إجمالي عدد األ�فال العامل�ن ( ،22م�داني لق�اس حجم �اهرة عمل األ�فال وأسبابها

). واتخذت وزارة العمل العدید من 4096)، جنس�ات عر��ة أخر� (11098)، السور��ن (60787حسب الجنس�ة األردن��ن (
�فال من االستغالل االقتصاد� منها تكث�ف الز�ارات التفت�ش�ة الدور�ة وتنف�ذ حمالت تفت�ش�ة متخصصة على االجراءات لحما�ة األ

 الق�اعات التي یتواجد ف�ها عمل أ�فال، واتخاذ اإلجراءات القانون�ة الالزمة.

 لل�فل الُفضلى لخدمة المصلحة الحقوق  جم�ع تكون  من أن 2016كما تعنى وث�قة اإل�ار الو�ني لحما�ة األسرة من العنف  3.3
 ال�فل لمصلحة �الغ شخص تقدیر �حّجة حقوق ال�فل جم�ع احترام واجب إسقا� جواز وعدم بها، والفعليّ  الكامل التمتُّع ضمانو

 ال�فل مصالح بتفس�ر حقّ  �أ�ّ  المساس �م�ن ال وأنه الُفضلى، ال�فل لحقوق مصلحة هرميّ  ترت�ب وجود عدم إلى إضافة الُفضلى،
 الجسدّ�ة الّسالمة لضمان المعنّ�ة الجهات جم�ع و�شراك الُفضلى، مصلحةاللمفهوم  الكامل الت�ب�ق و�قتضي سلبّ�ًا، تفس�راً  الفضلى

اإلنسانّ�ة في �ل مراحل االستجا�ة لحاالت العنف  كرامته وتعز�ز أنثى، �ان أو ذ�راً  لل�فل الشاملة والنفسّ�ة والمعنوّ�ة والصحّ�ة
 األسر�. 

ر إلیالء المز�ــد مــن االهتمام لالحت�اجات والتحدیــات الخاصـة التي یواجها �بـار الســن تمت مراجعة االسترات�ج�ة الو�ن�ــة لكبـا .أ4.3
ـة ، ورصـد الثغـرات والفجـوات ح�ث خـرج التقر�ـر �مجموعـة مـن التوص�ـات �انـت �مثابمـن إنجازات تحقق�ـل مـا لتحل 2015السن عــام 

                                                           
 https://bit.ly/2veiToO)، "المسح الو�ني لعمالة األ�فال"، 2016وزارة العمل ودائرة االحصاءات العامة، ومر�ز الدراسات االسترات�ج�ة و�دعم من من�مة العمل الدول�ة ( 22 
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ها أنش�ة تضم�ـن، ح�ث تم 2022-2018�تــها التنفــ�ذ�ة لألعوام وخ ،الموجـه فـي تحدیـث االسترات�ج�ة الو�ن�ــة األردن�ة لكبـار السـن
واالهتمام  ،لهدفهـا المنشـود �شـ�خوخة إ�جاب�ة تضمـن الح�ـاة الكر�مـة والمشـار�ة الفاعلـة لهم فـي بنـاء المجتمـع ومحققـة ،قابلـة للت�ب�ـق

تضمنــت الجوانــب ذات األولو�ة واإلجراءات الم�لــوب تصار على الزاو�ة الرعائ�ة، و ��بار السن من الزاو�ة التنمو�ة والخروج من االق
صنع  ضمـن محاورهـا الرئ�سـة األول: إسهام �بار السن في عمل�ة التنم�ة �مشار�تهم في عمل�ات ،العمــل عل�هــا خـالل فتـرة تنف�ذهـا

القرار على جم�ع المستو�ات، تحس�ن ال�روف المع�ش�ة وخفض نسبة الفقر ب�نهم خاصة في الر�� والباد�ة، والتعل�م والتدر�ب 
المستمر�ن، الثاني: تحق�ق الرعا�ة الصح�ة لكبار السن الوقائ�ة والعالج�ة، الثالث: توف�ر ب��ة ماد�ة ورعا�ة اجتماع�ة داعمة لكبار 

الخاص ودور الرعا�ة، المباني والمرافق العامة ووسائ� النقل الخدمات االجتماع�ة لتتالءم مع احت�اجاتهم مشار�ة السن من الس�ن 
كبار السن في المجتمع والحما�ة والوقا�ة من العنف والدعم لمقدمي الرعا�ة لهم وتعز�ز ن�رة المجتمع اإل�جاب�ة والتكافل ب�ن األج�ال 

 .ودور الق�اع الخاص

الشـ�خوخة اإل�جاب�ة جهـودا و�ن�ـة ومؤسس�ة  تحق�ـق معای�ـر�ـذ مت�لبـات هـذه االسترات�ج�ة لتنفیت�لـب ل هان ن التحد�اتم.ب 4.3
المن�ومة المال�ة الخاصة �األبو�ن ووجوب اإلنفاق عل�هما علما �أن . وغ�ر الح�وم�ةومجتمع�ة مشتر�ة، تضم �افة الجهات الح�وم�ة 

الذ� ینص على ثبوت نفقة اآل�اء على األبناء ووجو�ها عل�هم حتى لو  ،قانون األحوال الشخص�ة عالجها ،�اورعایتهما ماد�ا ومعنو 
�سلف  2017 الذ� بدأ العمل �ه عام 2015لعام  سل�ف النفقة�ما أنه ووفقا لن�ام صندوق ت. كان الولد فق�رًا لكنه قادر على الكسب

المحاكم في ، ح�ث تم اعتماد ضبا� ارتبا� إلدارة الصندوق ار السن �موجب ح�م ق�عيالنفقة المح�وم بها لمستحق�ها �ما ف�هم �ب
تقدم �لبات منح السلف لضبا� ارتبا�  وتسه�ًال على المستف�دین من خدمات الصندوق ، الشرع�ة في ار�د والزرقاء والكرك ومعان

تن�ر ( مستحقاتهم التقاعد�ةالجمع ب�ن  2018لمعدل لعام ا وفق قانون التقاعد المدني �حق للزوج�ن�ما في هذه المحاكم. الصندوق 
  .أ).2. 1الفقرة 

ح�ث یوجد ما �قارب  ،من خالل �وادرها�النسبة للمهاجرات والعمالة الوافدة: ن�مت وزارة العمل ق�اع العمالة المهاجرة المنزل�ة  .أ5.3
تع �ه من خصوص�ة ل�ب�عة وجود العاملة داخل منزل صاحب ون�را ألهم�ة هذا الق�اع وما یتم ،عاملة منزل في المملكة) 46283(

والتي تع�ي للعاملة امت�ازات افضل، فقد تم تن��م عمل الم�اتب الخاصة  ،األن�مة والتعل�مات �موجب قانون العمل تم إصدار ،العمل
��م الم�اتب الخاصة العاملة في ن�ام تن�استقدامهم والمراقبة عل�هم من ح�ث مد� ت�ب�ق أح�ام قانون العمل، وعل�ه تم إصدار 

، یلزم الم�تب �عدم استخدام العمال في أعمال غ�ر العمل في المنزل 2015استقدام واستخدام غ�ر األردن��ن العامل�ن في المنازل لسنة 
�ة إلى دولة أو العمل �الم�اومة أو العمل لد� غ�ر صاحب المنزل المصرح للعامل �العمل لد�ه، أو نقل العامل ��رق غ�ر قانون

االعتداء عل�ه جسد�ًا أو جنس�ًا أو إساءة معاملته  أخر�. أو االستغالل االقتصاد� للعامل أو االست�الء على أجره أو أ� جزء منه، أو
أو تسه�ل ذلك، ونص على أن تنشأ دار إلیواء غ�ر األردن��ن العامل�ن في المنازل رافضي العمل أو تار��ه، وعلى التأم�ن ال�بي 

امل داخل المستشفى، وتام�ن الوفاة والحوادث التي تلحق �العامل، وللوز�ر الحق �إغالق الم�تب فورا حال انتهاك لحقوق اإلنسان للع
 العمل وزارة. وش�لت ج  بناءًا على مد� التزامها �القانون -ب-من قبل الم�تب؛ وتصن�ف الم�اتب ضمن تعل�مات محددة الى ف�ات أ

لما �ضمن للعامل ب��ة عمل خال�ة من مخا�ر اصا�ات  ،االن�مة الخاصة �الصحة والسالمة المهن�ة لجنة خاصة لدراسة تعدیل
 العمل.

وهو جانب س�تم  ،العمالة المنزل�ة لخصوص�ةقض�ة شائكة العمالة الوافدة من العمالة المنزل�ة و أن حما�ة حقوق المهاجرات إال .ب 5.3
بتنف�ذ العمل  ار�ابضمان إلتزام و  إ�جاد حلول مبتكرة لتفع�ل آل�ات الرقا�ة من هما یت�لبة لاالسترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأ محاور  تضم�نه

�اتب م، وهذا �ستدعي ت�افر الجهود ما ب�ن وزارة العمل والسفارات والقنصل�ات ذات العالقة، و التشر�عات التي وضعت لحما�ة حقوقهم
وقها، �االضافة لتعم�م مفاه�م العمل على رفع الوعي للعمالة المنزل�ة �حق ،أخر� ومن ناح�ة  .من ناح�ة االستقدام والمن�مات الحقوق�ة
�عتبر عدم وجود تن��م نقابي للعمالة الوافدة من التحد�ات التي تقف حائال دون تحق�ق ما ورد و �ما حقوق االنسان في المجتمع. 

  أعاله.
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والعاملة المنت�مة �الدراسة الجامع�ة،  ا�ة �بار السن �سبب إعاقة أو مرض،التي تتولى رعا�ة �فل أو رعا�ة فرد من أفراد العائلة أو رع
والعمل عن  ،ضمن ساعات مرنة أو أسبوع العمل الم�ثف أو السنة المرنةهو یتخذ ش�ل العمل �عض الوقت و . و والنساء ذوات اإلعاقة

(مرفق  2018لعام في الخدمة المدن�ة ما �عزز مشار�ة من �عشن في المنا�ق النائ�ة أو الر�ف�ة. صدرت تعل�مات الدوام المرن  ،�عد
اشتر�ت سر�ان أح�ام التعل�مات على مو�في الخدمة المدن�ة الذین أمضوا فترة ؛ ) والتي تعزز عمل المرأة في الق�اع العام3رقم 

 إلعاقة.الدراسة الجامع�ة أو ذو� ا ،ذ� یتولى رعا�ة أحد افراد األسرةالتجر�ة واستثنت من فترة التجر�ة؛ المو�فة الحامل والمو�ف ال
 �منح المو�ف في الق�اع العام إجازة لمدة یوم�ن براتب عند والدة �فلن�ام المن  96و�النسبة لإلجازات الوالد�ة �موجب تعدیل المادة 

صدر ن�ام أ�ام. ولتعز�ز خدمات الرعا�ة  3العامل إجازة والد�ة �أجر لمدة  2019منح قانون العمل لعام وفي الق�اع الخاص  جدید،
معدة وفقا للمعای�ر النمائ�ة المعتمدة بهدف نص على أن تعمل دار الحضانة ضمن برامج وأنش�ة  2018لسنة  77دور الحضانة رقم 

أشهر) وتنش�تهم وت�و�ر خصائصهم وقدراتهم  8سنوات و 4 سنوات) وفي حاالت استثنائ�ة لغا�ة 4-0تر��ة األ�فال (من عمر 
 الجسد�ة والمعرف�ة واللغو�ة واالنفعال�ة االجتماع�ة.

 یتعرضن ألش�ال الالتي والفت�ات النساء حقوق  وتعز�ز التم��ز منعل محددة تداب�ر اتخذت هل الماض�ة، الخمس السنوات خالل .3
 )الصلة ذات الف�ات من التحقق یُرجى( التم��ز؟ من ومتشا��ة متعددة
تم رفع سن حضانة و على ضرورة التبل�غ عن العنف إذا وقع الفعل على ال�فل.  2017 نص قانون الحما�ة من العنف األسر�  1.3

سن لرفع  مجلسالولم �ستجب  2019لعام  حوال الشخص�ةقانون األ على مجلس األمة تتعدیالوفقا لالها األم غ�ر المسلمة أل�ف
من الوص�ة  أوالدهن وأ�قى على التم��ز ضد اإلناث �حرمان ،عام 16إلى  15عضل الولي من وعند  الزواج في الحاالت االستثنائ�ة

  . الواجبة

قسم م�افحة عمالة األ�فال، وقسم الش�او� والخ� الساخن، قسم (وزارة العمل فت�ش في لتحس�ن اداء المفتش�ن في مدیر�ة الت 2.3
�العدید من الدورات التدر�ب�ة وورش العمل، حول القانون الدولي لالج��ن تم الحاقهم تفت�ش العامل�ن في المنازل، وقسم االتجار �البشر) 

ام قانون العمل وقانون م�افحة االتجار �البشر وفي تنم�ة المهارات ودورات حول اح� ،ومهارات االتصال والتعامل مع االخر�ن
) مفتش. �ما صادق األردن على االتفاق�ات الدول�ة التي تعنى 287) دوره تدر�ب�ة استفاد منها(680بلغ عدد الدورات ( ،السلو��ة

تنف�ذ مسح  2016تم عام  من عمالة األ�فال، اإلجراءات للحد�حما�ة األ�فال من االستغالل االقتصاد�, و�قوم القسم �العدید من 
موزع�ن  17-5) من الف�ة العمر�ة 75982بلغ إجمالي عدد األ�فال العامل�ن ( ،22م�داني لق�اس حجم �اهرة عمل األ�فال وأسبابها

). واتخذت وزارة العمل العدید من 4096)، جنس�ات عر��ة أخر� (11098)، السور��ن (60787حسب الجنس�ة األردن��ن (
�فال من االستغالل االقتصاد� منها تكث�ف الز�ارات التفت�ش�ة الدور�ة وتنف�ذ حمالت تفت�ش�ة متخصصة على االجراءات لحما�ة األ

 الق�اعات التي یتواجد ف�ها عمل أ�فال، واتخاذ اإلجراءات القانون�ة الالزمة.

 لل�فل الُفضلى لخدمة المصلحة الحقوق  جم�ع تكون  من أن 2016كما تعنى وث�قة اإل�ار الو�ني لحما�ة األسرة من العنف  3.3
 ال�فل لمصلحة �الغ شخص تقدیر �حّجة حقوق ال�فل جم�ع احترام واجب إسقا� جواز وعدم بها، والفعليّ  الكامل التمتُّع ضمانو

 ال�فل مصالح بتفس�ر حقّ  �أ�ّ  المساس �م�ن ال وأنه الُفضلى، ال�فل لحقوق مصلحة هرميّ  ترت�ب وجود عدم إلى إضافة الُفضلى،
 الجسدّ�ة الّسالمة لضمان المعنّ�ة الجهات جم�ع و�شراك الُفضلى، مصلحةاللمفهوم  الكامل الت�ب�ق و�قتضي سلبّ�ًا، تفس�راً  الفضلى

اإلنسانّ�ة في �ل مراحل االستجا�ة لحاالت العنف  كرامته وتعز�ز أنثى، �ان أو ذ�راً  لل�فل الشاملة والنفسّ�ة والمعنوّ�ة والصحّ�ة
 األسر�. 

ر إلیالء المز�ــد مــن االهتمام لالحت�اجات والتحدیــات الخاصـة التي یواجها �بـار الســن تمت مراجعة االسترات�ج�ة الو�ن�ــة لكبـا .أ4.3
ـة ، ورصـد الثغـرات والفجـوات ح�ث خـرج التقر�ـر �مجموعـة مـن التوص�ـات �انـت �مثابمـن إنجازات تحقق�ـل مـا لتحل 2015السن عــام 

                                                           
 https://bit.ly/2veiToO)، "المسح الو�ني لعمالة األ�فال"، 2016وزارة العمل ودائرة االحصاءات العامة، ومر�ز الدراسات االسترات�ج�ة و�دعم من من�مة العمل الدول�ة ( 22 
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ها أنش�ة تضم�ـن، ح�ث تم 2022-2018�تــها التنفــ�ذ�ة لألعوام وخ ،الموجـه فـي تحدیـث االسترات�ج�ة الو�ن�ــة األردن�ة لكبـار السـن
واالهتمام  ،لهدفهـا المنشـود �شـ�خوخة إ�جاب�ة تضمـن الح�ـاة الكر�مـة والمشـار�ة الفاعلـة لهم فـي بنـاء المجتمـع ومحققـة ،قابلـة للت�ب�ـق

تضمنــت الجوانــب ذات األولو�ة واإلجراءات الم�لــوب تصار على الزاو�ة الرعائ�ة، و ��بار السن من الزاو�ة التنمو�ة والخروج من االق
صنع  ضمـن محاورهـا الرئ�سـة األول: إسهام �بار السن في عمل�ة التنم�ة �مشار�تهم في عمل�ات ،العمــل عل�هــا خـالل فتـرة تنف�ذهـا

القرار على جم�ع المستو�ات، تحس�ن ال�روف المع�ش�ة وخفض نسبة الفقر ب�نهم خاصة في الر�� والباد�ة، والتعل�م والتدر�ب 
المستمر�ن، الثاني: تحق�ق الرعا�ة الصح�ة لكبار السن الوقائ�ة والعالج�ة، الثالث: توف�ر ب��ة ماد�ة ورعا�ة اجتماع�ة داعمة لكبار 

الخاص ودور الرعا�ة، المباني والمرافق العامة ووسائ� النقل الخدمات االجتماع�ة لتتالءم مع احت�اجاتهم مشار�ة السن من الس�ن 
كبار السن في المجتمع والحما�ة والوقا�ة من العنف والدعم لمقدمي الرعا�ة لهم وتعز�ز ن�رة المجتمع اإل�جاب�ة والتكافل ب�ن األج�ال 

 .ودور الق�اع الخاص

الشـ�خوخة اإل�جاب�ة جهـودا و�ن�ـة ومؤسس�ة  تحق�ـق معای�ـر�ـذ مت�لبـات هـذه االسترات�ج�ة لتنفیت�لـب ل هان ن التحد�اتم.ب 4.3
المن�ومة المال�ة الخاصة �األبو�ن ووجوب اإلنفاق عل�هما علما �أن . وغ�ر الح�وم�ةومجتمع�ة مشتر�ة، تضم �افة الجهات الح�وم�ة 

الذ� ینص على ثبوت نفقة اآل�اء على األبناء ووجو�ها عل�هم حتى لو  ،قانون األحوال الشخص�ة عالجها ،�اورعایتهما ماد�ا ومعنو 
�سلف  2017 الذ� بدأ العمل �ه عام 2015لعام  سل�ف النفقة�ما أنه ووفقا لن�ام صندوق ت. كان الولد فق�رًا لكنه قادر على الكسب

المحاكم في ، ح�ث تم اعتماد ضبا� ارتبا� إلدارة الصندوق ار السن �موجب ح�م ق�عيالنفقة المح�وم بها لمستحق�ها �ما ف�هم �ب
تقدم �لبات منح السلف لضبا� ارتبا�  وتسه�ًال على المستف�دین من خدمات الصندوق ، الشرع�ة في ار�د والزرقاء والكرك ومعان

تن�ر ( مستحقاتهم التقاعد�ةالجمع ب�ن  2018لمعدل لعام ا وفق قانون التقاعد المدني �حق للزوج�ن�ما في هذه المحاكم. الصندوق 
  .أ).2. 1الفقرة 

ح�ث یوجد ما �قارب  ،من خالل �وادرها�النسبة للمهاجرات والعمالة الوافدة: ن�مت وزارة العمل ق�اع العمالة المهاجرة المنزل�ة  .أ5.3
تع �ه من خصوص�ة ل�ب�عة وجود العاملة داخل منزل صاحب ون�را ألهم�ة هذا الق�اع وما یتم ،عاملة منزل في المملكة) 46283(

والتي تع�ي للعاملة امت�ازات افضل، فقد تم تن��م عمل الم�اتب الخاصة  ،األن�مة والتعل�مات �موجب قانون العمل تم إصدار ،العمل
��م الم�اتب الخاصة العاملة في ن�ام تن�استقدامهم والمراقبة عل�هم من ح�ث مد� ت�ب�ق أح�ام قانون العمل، وعل�ه تم إصدار 

، یلزم الم�تب �عدم استخدام العمال في أعمال غ�ر العمل في المنزل 2015استقدام واستخدام غ�ر األردن��ن العامل�ن في المنازل لسنة 
�ة إلى دولة أو العمل �الم�اومة أو العمل لد� غ�ر صاحب المنزل المصرح للعامل �العمل لد�ه، أو نقل العامل ��رق غ�ر قانون

االعتداء عل�ه جسد�ًا أو جنس�ًا أو إساءة معاملته  أخر�. أو االستغالل االقتصاد� للعامل أو االست�الء على أجره أو أ� جزء منه، أو
أو تسه�ل ذلك، ونص على أن تنشأ دار إلیواء غ�ر األردن��ن العامل�ن في المنازل رافضي العمل أو تار��ه، وعلى التأم�ن ال�بي 

امل داخل المستشفى، وتام�ن الوفاة والحوادث التي تلحق �العامل، وللوز�ر الحق �إغالق الم�تب فورا حال انتهاك لحقوق اإلنسان للع
 العمل وزارة. وش�لت ج  بناءًا على مد� التزامها �القانون -ب-من قبل الم�تب؛ وتصن�ف الم�اتب ضمن تعل�مات محددة الى ف�ات أ

لما �ضمن للعامل ب��ة عمل خال�ة من مخا�ر اصا�ات  ،االن�مة الخاصة �الصحة والسالمة المهن�ة لجنة خاصة لدراسة تعدیل
 العمل.

وهو جانب س�تم  ،العمالة المنزل�ة لخصوص�ةقض�ة شائكة العمالة الوافدة من العمالة المنزل�ة و أن حما�ة حقوق المهاجرات إال .ب 5.3
بتنف�ذ العمل  ار�ابضمان إلتزام و  إ�جاد حلول مبتكرة لتفع�ل آل�ات الرقا�ة من هما یت�لبة لاالسترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأ محاور  تضم�نه

�اتب م، وهذا �ستدعي ت�افر الجهود ما ب�ن وزارة العمل والسفارات والقنصل�ات ذات العالقة، و التشر�عات التي وضعت لحما�ة حقوقهم
وقها، �االضافة لتعم�م مفاه�م العمل على رفع الوعي للعمالة المنزل�ة �حق ،أخر� ومن ناح�ة  .من ناح�ة االستقدام والمن�مات الحقوق�ة
�عتبر عدم وجود تن��م نقابي للعمالة الوافدة من التحد�ات التي تقف حائال دون تحق�ق ما ورد و �ما حقوق االنسان في المجتمع. 

  أعاله.



346   |   دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس

ة  مسودة أول�

 

13 
 

 اخر�  
 وجبما یت ،تتعلق �الصحة والتعل�م والعمل واالقامة ورخص الق�ادة 2014عام  أجنبي مزا�ا منح أبناء األردن�ة المتزوجة منتم  6.3

الحق في  ؛على سب�ل المثال، فخلله ال�شو�على أض الواقع  لمزا�ا، حتى ان ت�ب�ق اأن ینع�س هذا التوجه عند إقرار التشر�عات
مما یرتب عل�ه تكال�ف  ،المقاعد الجامع�ة التنافس�ة �حرم أبناء األردن�ات المتزوجات من أجنبي من حق التنافس على ح�ث ؛التعل�م

 من اجنبي اتالمتزوجوزارة التر��ة والتعل�م في المعلمة و  العاملة في الق�اعات العس�ر�ة �حرم أبناء العالي، �ماالتعل�م �اه�ة لتحص�ل 
في  ) سنة30ما یز�د عن ( والدتهم قضتحتى و�ن تعاث و�حرموا من االب ، للدراسة في الجامعات األردن�ة من م�رمة  االبتعاث 

حول المعاناة ال�وم�ة ألبناء األردن�ات المتزوجات  الو�ن�ة لشؤون المرأة  ، �اإلضافة لكث�ر من القضا�ا التم��ز�ة التي ترد للجنةالخدمة
 .من المزا�ا ةاالستفاد ستثمار و�جراءاتواإل الثامنة عشر لمن تجاوز�ما في ذلك الحصول على التأم�ن الصحي  ،من غ�ر األردني

وهذا یؤ�د على أهم�ة تعدیل قانون الجنس�ة استنادا للمادة السادسة في الدستور �منح األردن�ات حق متساٍو مع األردن��ن �منح أوالدهم 
  جنس�تهم األردن�ة.

 تنف�ذ منهاج على - أخر�  أحداث أو ةالشدید ال�قس أحوال أو النزاع عن الناجمة - اإلنسان�ة األزمات من المتزاید العدد أّثرَ  . هل4
 ال/دولتك؟ نعم في ب�ج�ن عمل

ولموجات اللجوء التي  ،�سبب الصراعات المح��ة �األردن ،أجندة التنم�ة المستدامة تحق�ق كان هناك تأث�ر سلبي �ب�ر على. 1. 4
، ح�ث 2015عام  )%5.3(صل إلى عاود ارتفاعه الحاد ل� وما نتج عنها من نمو س�اني ،السور� وخاصة اللجوء  ،تعرض لها

، مما %53نسبة األ�فال منهم  ،مفوض�ة السام�ة لشؤون الالج��نالمنهم مسجال لد�  628مل�ون الجئ  1.4�ستض�ف األردن 
حجم الس�ان، والذ� أثر على قدرة الدولة في الحفا� على �مستض�فة لالج��ن في العالم؛ لمقارنة الدول الأكبر من �جعل األردن 

على قض�ة إغاثة وتوف�ر مأو�؛ و�نما ت�ال �افة مناحي والذ� ال �قتصر  ،جراَء الضغ� الهائل الذ� فرضه تدفقهم ،باتها التنمو�ةم�تس
الم�اه، وفرض ضغو� شدیدة على خدماتها أصال � ، وضغو�ا متزایدة على الموارد المحدودةة، وعلى مجمل المجهودات التنمو�ةالح�ا

حة والتعل�م وال�اقة والبن�ة التحت�ة، والخدمات البلد�ة، و�دارة النفا�ات الصلبة، وعلى النمو االقتصاد� والتجارة العامة، �ما في ذلك الص
والخدمات  ،وتأث�رها على البن�ة التحت�ة ،والصادرات والس�احة واالستثمار، مما أد� بدوره إلى ز�ادة العجز في الم�زان�ة والدین العام

قدرة الح�ومة على مواصلة  والتأث�ر السلبي علىتفاقمت تحد�ات سوق ال�د العاملة في الق�اع غ�ر المن�م،  �مااالجتماع�ة الرئ�س�ة، 
  �ما ف�ها االستجا�ة لالحت�اجات األمن�ة. ،مع الحفا� على مستو� الخدمة الواجب توف�رها للموا�ن�ن ،تقد�م الخدمات األساس�ة

من الالج��ن  %51وف�ما یتعلق �مستو� التعل�م، فإن حوالي   23ووفق تقر�ر أحوال األسرة الالج�ة المتعلق �الخصائص التعل�م�ة 2.4
منهم ام��ن،  ٪11لمستو� التعل�م االبتدائي، و ٪20منهم تحص�له للتعل�م الثانو� و ٪28عاما، أنهى  18في االستقصاء هم دون سن 

ال �قرأ أو ��تب، ما �ضع م�الب �ب�رة على القدرات  ٪14و �حملون شهادة الدبلوم، ٪2جة الب�الور�وس، ومنهم حاصل على در  ٪4و
األردن من قصر الحصة الدراس�ة، واكت�ا� في الفصول  في التعل�م�ة، ومع ازد�اد ازدحام المدارس الح�وم�ة، �عاني ق�اع التعل�م

االنفاق العام �ش�ل �ب�ر ومفاجئ على ق�اعاتها األخر�، �سبب ز�ادة عدد  الدراس�ة، ووجود فترت�ن مدرس�ت�ن، إضافة ز�ادة
 ، و�حدث عجزا مستمرا ف�ها.وهو ما �ش�ل عب�ا �ب�را على الم�زان�ة ،المستف�دین من تلك الخدمات

وتعز�ز ��ن السور��ن، بهدف التخف�ف من و�أة األوضاِع على الالج "خ�ة االستجا�ِة األردن�ة لألزمة السور�ة"أعدت الح�ومة  .أ3.4
مرونة وفعال�ة ن�ام تقد�م الخدمات في المجاالت القانون�ة والصح�ة والنفس�ة واالجتماع�ة وال�ب�ة لالج�ات واأل�فال الذین یواجهون 

 هذه یتم تحدیثخ�ر االنق�اع عن الدراسة، وتعاني النساء من العنف األسر�، واإلحبا� والعزلة وضعف الدعم النفسي والصحي. 
-2018مل�ار دوالر للخ�ة ( 7.3و�مبلغ  ،) وه�ذا2021-2019، و()2020–2018)، و(2019-2017(لألعوام سنو�ًا؛  الخ�ة

                                                           
  https://bit.ly/2XFvvBHتقر�ر أحوال األسرة الالج�ة المتعلق �الخصائص التعل�م�ة"، )، "2018المجلس الو�ني لشؤون األسرة، ( 23 
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�خدم االحت�اجاِت المختلفة  ،واعتمدِت الح�ومة نهجًا �جمُع ب�ن الجهوِد اإلنسان�ِة واإلنمائ�ة وال�ارئة في إ�ار و�ني واحد .)2020
ستنادا إلى نتائج التق��م اخ�ة ال على حٍد سواء، �ورت المجتمعاِت المض�فة المتضرر�ن من األزمة السور�ةلالج��َن السور��َن وأفراِد 

وقد شملِت الخ�� المتتال�ة مشار�َع تنمو�ة تستج�ب  .الشامل الذ� �حلل نقا� الهشاشة لكل من الالج��ن والمجتمعات المستض�فة
عاتِ: التعل�ِم، والعمِل، وال�اقِة، والب��ِة، والصحِة، والعدِل، والس�ِن، والم�اِه، والنقِل، في ق�ا ،للمجاالت الحاسمة من منهاج عمل ���ن

�اإلضافة إلى مت�لباِت دعم الخز�نة لتغ��ة الز�ادة الحاصلة على الكلف األمن�ة والدعِم  جتماع�ِة، وسبِل الع�ِش الكر�ِم.والحما�ِة اال
خسائر المترتبة جراَء تداع�اِت األزمة السور�ِة. فقد بلغ حجُم التمو�ِل المقدم �النسبِة لخ�ِة وال ،الح�ومِي للسلِع والمواد المختلفة

 .2018الواردِة في الخ�ِة للعاِم  من االحت�اجاتِ  %63.9أ� ما نسبُته  ،مل�ار دوالرٍ  1.7نحو 2017زمِة السور�ِة لعام االستجا�ِة لأل
اتــِه القانون�ـة واألخالق�ة في مساندة األردِن علـى الوفاِء �التزاماتـِه المترتبِة على استضافِتهم، المجتمَع الدولـَي مدعو إلى تحمـِل مسؤول�

و�ما �حفُ� سالمَتهم وحقوَقهم  ،و��جاِد حٍل �ضمن عودتهَم إلى بالِدهموفقًا للمبدأ الدولِي القاضي �التعاوِن وتقاسِم األعباِء ب�ن الدوِل، 
 عودتهم األمنة للع�ش ��رامة في أو�انهم. د الحلول النهائ�ة لجم�ع الالج��ن وضماناإلنسان�َة، وأهم�ة إ�جا

لضمان إدماج قضا�ا النوع االجتماعي ضمن  ،شؤون المرأة اللجنة الو�ن�ة لهذا وعملت ه��ة األمم المتحدة للمرأة �التعاون مع .ب 3.4
حول إدماج النوع االجتماعي على المستو� الق�اعي. وقد أ�هر  ،عمل، من خالل توف�ر المعلومات الفن�ة لفرق الاالستجا�ة هذه خ�ة

التحل�ل أن إدماج النوع االجتماعي قد تم في مجاالت الحما�ة والعدالة والمع�شة، إال أن نسبة التمو�ل لقضا�ا المساواة ب�ن الجنس�ن 
 .2017عام لمن مجمل ق�مة التمو�ل  %2.17وتم��ن المرأة ضمن الخ�ة لم تتعد� 

�عدم  ،حاالت زواج تش�ل خرقا للقانون وللمواث�ق المتبعة في حاالت الزواج ،من التأث�رات تشهد مخ�مات الالج��ن السور��نو 4.4
�إجراء العقود عند ش�خ دون توث�ق لد�  ،االلتزام بتوث�ق عقود الزواج في المحاكم الشرع�ة، واتباع العرف والعادات السائدة لدیهم

خاصة وأن أغلبهن من  ،سب وال�الق وغ�رهتتعلق �إثبات الحقوق �إثبات الزواج والنَ  ،عل�ه من مش�الت اجتماع�ة المحاكم، ما یترتب
سواء من  ،قامت المح�مة الشرع�ة �فتح م�تب لها في المخ�مات للتسه�ل على الالج��ن من توث�ق عقودهم المختلفة وعل�هالقاصرات، 

عند  ،أو الز�جات التي تتم ب�ن جنس�ت�ن مختلفت�ن من غ�ر األردن��ن ،أل�فال وحاالت ال�القسب اتوث�ق الموال�د وتثب�ت الزواج ونَ 
جراء عقود الزواج لمن هم دون منع إفي السن، و  صغرنون والتعل�مات الخاصة �الزواج؛ مثل عدم أهل�ة المخ�و�ة لعدم اتفاقه مع القا

وافقات الم�لو�ة لبعض الجنس�ات، أو عدم الرغبة في تبل�غ الزوجة األولى عدم تأم�ن الم، وجود فارق �ب�ر �السن ،إال للضرورة 18
�ما صدر قرار مجلس الوزراء �اإلعفاء من الغرامات التي وتقدم مؤسسات المجتمع المدني خدمات الدعم القانوني. في حالة التعدد. 

و�فرض قانون العقو�ات  تشج�عهم على توث�ق عقودهم.ل ،ور��نعلى الالج��ن الس 2010یرتبها قانون األحوال الشخص�ة المؤقت لعام 
عقو�ة الحبس والغرامة على �ل من اجر� مراس�م زواج او �ان �رفا في اجراء تلك المراس�م �صورة ال تتفق مع أح�ام قانون األحوال 

ق المصلحة العامة لالج��ن �ما �حق ،و�تم تسه�ل وت�س�ر اإلجراءات في المحاكم الشرع�ة .أو أ� تشر�عات أخر� نافذة ،الشخص�ة
 والحفا� على حقوقهم. 

 السنوات مد� على دولتك في والفتاة المرأة  تقدم لتسر�ع األولى الخمسة األولو�ات ب�ن من دولتك تعتبره التال�ة األمور من أ� . 5
 )صلةال ذات الف�ات من التحقق یُرجى( البرامج؟ أو/و الس�اسات أو/و القوان�ن خالل من القادمة الخمس

  العدالة تحق�ق إلى والوصول القانون  �موجب التم��ز وعدم المساواة  
الدول�ة خاصة االلتزام الذ� قدمه األردن للجمع�ة العامة  تزاماتووفاء �اال القادمة السنوات مد� على النساء والفت�ات تقدم لتسر�ع .5 

 وعل�ه س�عمل على:) 3 (مرفق رقم 2030 �حلول 50/50؛ التزامه لنسرع الخ�ى 22/9/2015لألمم المتحدة في 

رفع التحف�ات عن المواد الن�ر في إم�ان�ة مواصلة تعدیل التشر�عات الو�ن�ة لتنسجم مع االتفاق�ات الدول�ة المصادق عل�ها، و  1.5
ا، وذلك لتحقق �إعمال التفس�ر الصح�ح لها ألح�ام الدستور أو لنصوص شرع�ة، وعدم مخالفته ،التي تخالف جوهر اتفاق�ة س�داو

 المساواة وعدم التم��ز �موجب القانون ح�ث تتوفر الفرص التال�ة: 
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 اخر�  
 وجبما یت ،تتعلق �الصحة والتعل�م والعمل واالقامة ورخص الق�ادة 2014عام  أجنبي مزا�ا منح أبناء األردن�ة المتزوجة منتم  6.3

الحق في  ؛على سب�ل المثال، فخلله ال�شو�على أض الواقع  لمزا�ا، حتى ان ت�ب�ق اأن ینع�س هذا التوجه عند إقرار التشر�عات
مما یرتب عل�ه تكال�ف  ،المقاعد الجامع�ة التنافس�ة �حرم أبناء األردن�ات المتزوجات من أجنبي من حق التنافس على ح�ث ؛التعل�م

 من اجنبي اتالمتزوجوزارة التر��ة والتعل�م في المعلمة و  العاملة في الق�اعات العس�ر�ة �حرم أبناء العالي، �ماالتعل�م �اه�ة لتحص�ل 
في  ) سنة30ما یز�د عن ( والدتهم قضتحتى و�ن تعاث و�حرموا من االب ، للدراسة في الجامعات األردن�ة من م�رمة  االبتعاث 

حول المعاناة ال�وم�ة ألبناء األردن�ات المتزوجات  الو�ن�ة لشؤون المرأة  ، �اإلضافة لكث�ر من القضا�ا التم��ز�ة التي ترد للجنةالخدمة
 .من المزا�ا ةاالستفاد ستثمار و�جراءاتواإل الثامنة عشر لمن تجاوز�ما في ذلك الحصول على التأم�ن الصحي  ،من غ�ر األردني

وهذا یؤ�د على أهم�ة تعدیل قانون الجنس�ة استنادا للمادة السادسة في الدستور �منح األردن�ات حق متساٍو مع األردن��ن �منح أوالدهم 
  جنس�تهم األردن�ة.

 تنف�ذ منهاج على - أخر�  أحداث أو ةالشدید ال�قس أحوال أو النزاع عن الناجمة - اإلنسان�ة األزمات من المتزاید العدد أّثرَ  . هل4
 ال/دولتك؟ نعم في ب�ج�ن عمل

ولموجات اللجوء التي  ،�سبب الصراعات المح��ة �األردن ،أجندة التنم�ة المستدامة تحق�ق كان هناك تأث�ر سلبي �ب�ر على. 1. 4
، ح�ث 2015عام  )%5.3(صل إلى عاود ارتفاعه الحاد ل� وما نتج عنها من نمو س�اني ،السور� وخاصة اللجوء  ،تعرض لها

، مما %53نسبة األ�فال منهم  ،مفوض�ة السام�ة لشؤون الالج��نالمنهم مسجال لد�  628مل�ون الجئ  1.4�ستض�ف األردن 
حجم الس�ان، والذ� أثر على قدرة الدولة في الحفا� على �مستض�فة لالج��ن في العالم؛ لمقارنة الدول الأكبر من �جعل األردن 

على قض�ة إغاثة وتوف�ر مأو�؛ و�نما ت�ال �افة مناحي والذ� ال �قتصر  ،جراَء الضغ� الهائل الذ� فرضه تدفقهم ،باتها التنمو�ةم�تس
الم�اه، وفرض ضغو� شدیدة على خدماتها أصال � ، وضغو�ا متزایدة على الموارد المحدودةة، وعلى مجمل المجهودات التنمو�ةالح�ا

حة والتعل�م وال�اقة والبن�ة التحت�ة، والخدمات البلد�ة، و�دارة النفا�ات الصلبة، وعلى النمو االقتصاد� والتجارة العامة، �ما في ذلك الص
والخدمات  ،وتأث�رها على البن�ة التحت�ة ،والصادرات والس�احة واالستثمار، مما أد� بدوره إلى ز�ادة العجز في الم�زان�ة والدین العام

قدرة الح�ومة على مواصلة  والتأث�ر السلبي علىتفاقمت تحد�ات سوق ال�د العاملة في الق�اع غ�ر المن�م،  �مااالجتماع�ة الرئ�س�ة، 
  �ما ف�ها االستجا�ة لالحت�اجات األمن�ة. ،مع الحفا� على مستو� الخدمة الواجب توف�رها للموا�ن�ن ،تقد�م الخدمات األساس�ة

من الالج��ن  %51وف�ما یتعلق �مستو� التعل�م، فإن حوالي   23ووفق تقر�ر أحوال األسرة الالج�ة المتعلق �الخصائص التعل�م�ة 2.4
منهم ام��ن،  ٪11لمستو� التعل�م االبتدائي، و ٪20منهم تحص�له للتعل�م الثانو� و ٪28عاما، أنهى  18في االستقصاء هم دون سن 

ال �قرأ أو ��تب، ما �ضع م�الب �ب�رة على القدرات  ٪14و �حملون شهادة الدبلوم، ٪2جة الب�الور�وس، ومنهم حاصل على در  ٪4و
األردن من قصر الحصة الدراس�ة، واكت�ا� في الفصول  في التعل�م�ة، ومع ازد�اد ازدحام المدارس الح�وم�ة، �عاني ق�اع التعل�م

االنفاق العام �ش�ل �ب�ر ومفاجئ على ق�اعاتها األخر�، �سبب ز�ادة عدد  الدراس�ة، ووجود فترت�ن مدرس�ت�ن، إضافة ز�ادة
 ، و�حدث عجزا مستمرا ف�ها.وهو ما �ش�ل عب�ا �ب�را على الم�زان�ة ،المستف�دین من تلك الخدمات

وتعز�ز ��ن السور��ن، بهدف التخف�ف من و�أة األوضاِع على الالج "خ�ة االستجا�ِة األردن�ة لألزمة السور�ة"أعدت الح�ومة  .أ3.4
مرونة وفعال�ة ن�ام تقد�م الخدمات في المجاالت القانون�ة والصح�ة والنفس�ة واالجتماع�ة وال�ب�ة لالج�ات واأل�فال الذین یواجهون 

 هذه یتم تحدیثخ�ر االنق�اع عن الدراسة، وتعاني النساء من العنف األسر�، واإلحبا� والعزلة وضعف الدعم النفسي والصحي. 
-2018مل�ار دوالر للخ�ة ( 7.3و�مبلغ  ،) وه�ذا2021-2019، و()2020–2018)، و(2019-2017(لألعوام سنو�ًا؛  الخ�ة

                                                           
  https://bit.ly/2XFvvBHتقر�ر أحوال األسرة الالج�ة المتعلق �الخصائص التعل�م�ة"، )، "2018المجلس الو�ني لشؤون األسرة، ( 23 
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�خدم االحت�اجاِت المختلفة  ،واعتمدِت الح�ومة نهجًا �جمُع ب�ن الجهوِد اإلنسان�ِة واإلنمائ�ة وال�ارئة في إ�ار و�ني واحد .)2020
ستنادا إلى نتائج التق��م اخ�ة ال على حٍد سواء، �ورت المجتمعاِت المض�فة المتضرر�ن من األزمة السور�ةلالج��َن السور��َن وأفراِد 

وقد شملِت الخ�� المتتال�ة مشار�َع تنمو�ة تستج�ب  .الشامل الذ� �حلل نقا� الهشاشة لكل من الالج��ن والمجتمعات المستض�فة
عاتِ: التعل�ِم، والعمِل، وال�اقِة، والب��ِة، والصحِة، والعدِل، والس�ِن، والم�اِه، والنقِل، في ق�ا ،للمجاالت الحاسمة من منهاج عمل ���ن

�اإلضافة إلى مت�لباِت دعم الخز�نة لتغ��ة الز�ادة الحاصلة على الكلف األمن�ة والدعِم  جتماع�ِة، وسبِل الع�ِش الكر�ِم.والحما�ِة اال
خسائر المترتبة جراَء تداع�اِت األزمة السور�ِة. فقد بلغ حجُم التمو�ِل المقدم �النسبِة لخ�ِة وال ،الح�ومِي للسلِع والمواد المختلفة

 .2018الواردِة في الخ�ِة للعاِم  من االحت�اجاتِ  %63.9أ� ما نسبُته  ،مل�ار دوالرٍ  1.7نحو 2017زمِة السور�ِة لعام االستجا�ِة لأل
اتــِه القانون�ـة واألخالق�ة في مساندة األردِن علـى الوفاِء �التزاماتـِه المترتبِة على استضافِتهم، المجتمَع الدولـَي مدعو إلى تحمـِل مسؤول�

و�ما �حفُ� سالمَتهم وحقوَقهم  ،و��جاِد حٍل �ضمن عودتهَم إلى بالِدهموفقًا للمبدأ الدولِي القاضي �التعاوِن وتقاسِم األعباِء ب�ن الدوِل، 
 عودتهم األمنة للع�ش ��رامة في أو�انهم. د الحلول النهائ�ة لجم�ع الالج��ن وضماناإلنسان�َة، وأهم�ة إ�جا

لضمان إدماج قضا�ا النوع االجتماعي ضمن  ،شؤون المرأة اللجنة الو�ن�ة لهذا وعملت ه��ة األمم المتحدة للمرأة �التعاون مع .ب 3.4
حول إدماج النوع االجتماعي على المستو� الق�اعي. وقد أ�هر  ،عمل، من خالل توف�ر المعلومات الفن�ة لفرق الاالستجا�ة هذه خ�ة

التحل�ل أن إدماج النوع االجتماعي قد تم في مجاالت الحما�ة والعدالة والمع�شة، إال أن نسبة التمو�ل لقضا�ا المساواة ب�ن الجنس�ن 
 .2017عام لمن مجمل ق�مة التمو�ل  %2.17وتم��ن المرأة ضمن الخ�ة لم تتعد� 

�عدم  ،حاالت زواج تش�ل خرقا للقانون وللمواث�ق المتبعة في حاالت الزواج ،من التأث�رات تشهد مخ�مات الالج��ن السور��نو 4.4
�إجراء العقود عند ش�خ دون توث�ق لد�  ،االلتزام بتوث�ق عقود الزواج في المحاكم الشرع�ة، واتباع العرف والعادات السائدة لدیهم

خاصة وأن أغلبهن من  ،سب وال�الق وغ�رهتتعلق �إثبات الحقوق �إثبات الزواج والنَ  ،عل�ه من مش�الت اجتماع�ة المحاكم، ما یترتب
سواء من  ،قامت المح�مة الشرع�ة �فتح م�تب لها في المخ�مات للتسه�ل على الالج��ن من توث�ق عقودهم المختلفة وعل�هالقاصرات، 

عند  ،أو الز�جات التي تتم ب�ن جنس�ت�ن مختلفت�ن من غ�ر األردن��ن ،أل�فال وحاالت ال�القسب اتوث�ق الموال�د وتثب�ت الزواج ونَ 
جراء عقود الزواج لمن هم دون منع إفي السن، و  صغرنون والتعل�مات الخاصة �الزواج؛ مثل عدم أهل�ة المخ�و�ة لعدم اتفاقه مع القا

وافقات الم�لو�ة لبعض الجنس�ات، أو عدم الرغبة في تبل�غ الزوجة األولى عدم تأم�ن الم، وجود فارق �ب�ر �السن ،إال للضرورة 18
�ما صدر قرار مجلس الوزراء �اإلعفاء من الغرامات التي وتقدم مؤسسات المجتمع المدني خدمات الدعم القانوني. في حالة التعدد. 

و�فرض قانون العقو�ات  تشج�عهم على توث�ق عقودهم.ل ،ور��نعلى الالج��ن الس 2010یرتبها قانون األحوال الشخص�ة المؤقت لعام 
عقو�ة الحبس والغرامة على �ل من اجر� مراس�م زواج او �ان �رفا في اجراء تلك المراس�م �صورة ال تتفق مع أح�ام قانون األحوال 

ق المصلحة العامة لالج��ن �ما �حق ،و�تم تسه�ل وت�س�ر اإلجراءات في المحاكم الشرع�ة .أو أ� تشر�عات أخر� نافذة ،الشخص�ة
 والحفا� على حقوقهم. 

 السنوات مد� على دولتك في والفتاة المرأة  تقدم لتسر�ع األولى الخمسة األولو�ات ب�ن من دولتك تعتبره التال�ة األمور من أ� . 5
 )صلةال ذات الف�ات من التحقق یُرجى( البرامج؟ أو/و الس�اسات أو/و القوان�ن خالل من القادمة الخمس

  العدالة تحق�ق إلى والوصول القانون  �موجب التم��ز وعدم المساواة  
الدول�ة خاصة االلتزام الذ� قدمه األردن للجمع�ة العامة  تزاماتووفاء �اال القادمة السنوات مد� على النساء والفت�ات تقدم لتسر�ع .5 

 وعل�ه س�عمل على:) 3 (مرفق رقم 2030 �حلول 50/50؛ التزامه لنسرع الخ�ى 22/9/2015لألمم المتحدة في 

رفع التحف�ات عن المواد الن�ر في إم�ان�ة مواصلة تعدیل التشر�عات الو�ن�ة لتنسجم مع االتفاق�ات الدول�ة المصادق عل�ها، و  1.5
ا، وذلك لتحقق �إعمال التفس�ر الصح�ح لها ألح�ام الدستور أو لنصوص شرع�ة، وعدم مخالفته ،التي تخالف جوهر اتفاق�ة س�داو

 المساواة وعدم التم��ز �موجب القانون ح�ث تتوفر الفرص التال�ة: 
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رنامٍج وجَه مجلُس الوزراِء اللجنَة القانون�َة الوزار�َة لدراسِة جم�ِع التشر�عاِت المتعلقِة �حقوِق اإلنساِن وتحدیِد األولو�اِت ضمَن ب أ.1.5
 ). 2020-ـ2019زمنٍي لألعواِم (

بتش��َل لجنٍة عل�ا برئاسة وز�ر العدِل وعضو�ة وزراَء ومسؤول�َن من المؤسساِت  28/10/2018ئ�ُس الوزراِء بتار�ِخ قرار ر  ب 1.5
ِتها ومقار�ِتها الو�ن�ِة والسل�اِت التشر�ع�ِة والقضائ�ِة والنقا�اِت حول تحل�ِل من�ومِة االتفاق�اِت الدول�ِة المتعلقِة �حقوِق اإلنساِن ومقاَرن

القانوِن الو�نِي و��اِن مد� الحاجِة إلى التدخِل �التعدیل والتغ��ر أو سن القوان�ن �ما یتماشى مع مت�لباِت االتفاق�اِت  مع نصوصِ 
 . )3(مرفق رقم  اللجنة الو�ن�ة لشؤون المرأة  ها تضم في عضو�تهاالدول�ة. خاصة وأن

 ،إلدماج النوع االجتماعي والمساواة ب�ن الجنس�ن ق�اعيالق فر�الوتخص�ص  2030تبني األردن ألهداف التنم�ة المستدامة  ج.1.5
 المعن�ة ومؤسسات المجتمع المدني.من األهداف، واالستفادة من التنوع في عضو�ة الفر�ق من الجهات الرسم�ة  5�عنى �الهدف 

والعمل على تنف�ذ ما التزمت �ه �موجب  ،التزام األردن بتقد�م التقار�ر الو�ن�ة الدور�ة لله��ات التعاهد�ة في األمم المتحدة .د1.5
االتفاق�ات والمعاهدات من التوص�ات أو المالح�ات الختام�ة للجان التعاهد�ة أو عند تقد�مها التقار�ر ال�وع�ة للمجالس واله��ات 

  الدول�ة ف�ما یتعلق �حقوق المرأة.

شؤون المرأة تق��ما اللجنة الو�ن�ة ل �عد إنهاء 2025-2020 �جر� العمل على تحدیث االسترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة .ه 1.5
و�إشراف مجلس  ،وذلك �آل�ة تشار��ة ،وتق��مها دها وتنف�ذها ومتا�عتهاوللمنهج�ة التي اتبعت في إعدا ،2017-2013لالسترات�ج�ة 

التقر�ر مع تلك الخاصة �مراجعة  المشاورات الو�ن�ة حول اعدادتم ر�� عمل�ة الوزار�ة لتم��ن المرأة. هذا و الوزراء من خالل اللجنة 
؛ 5وخاصة الهدف  2030مستدامة وتحدید أولو�اتها والتي س�تم موائمتها مع أجندة وأهداف التنم�ة ال ،االسترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة 

 ،والتعهدات الدول�ة تزاماتل�ما س�تم ر�� اإل�ار العام لالسترات�ج�ة مع جم�ع اال �اإلضافة للغا�ات ذات العالقة في األهداف األخر�.
مثل  ،والخ�� الو�ن�ة المرتب�ة بذلك ،واتفاق�ة القضاء على جم�ع اش�ال التم��ز ضد المرأة  ،خاصة إعالن ومنهاج عمل ب�ج�ن

وخ�ة المشرق للتم��ن االقتصاد� )، 2025-2016، والخ�ة الو�ن�ة الشاملة لحقوق اإلنسان (1325لو�ن�ة لتفع�ل القرار الخ�ة ا
 )، 2023-2019للمرأة (

دعامة أساس�ة من خالل تبن�ها ألجندة العدالة  ،البرلمان�ات ولجان المرأة واألسرة في مجلسي النواب واألع�ان ملتقى ـ �ما �ش�ل.و1.5
من خالل و  ،وتفع�ل دورها الرقابي في حما�ة حقوق اإلنسان وحقوق النساء والفت�ات والمساواة وتكافؤ الفرص على المستو� التشر�عي،

 أو �مقررات للجان الدائمة في المجلس�ن. الدائمة خاصة من خالل رئاسة البرلمان�ات للجان ،الدعم والمناصرة لتلك القضا�ا

وعدم التم��ز تحول دون التقدم في تم��ن المرأة، ولألسباب التي  ،دراسة معمقة للتشر�عات ،ایؤمل أن �خرج عن هذه الجهات جم�عما 
 ،لق�ام بدورهالمرأة والجهات الرسم�ة واألهل�ة امنها ما یتوجب على اآلل�ة الو�ن�ة المعن�ة �شؤون ا على التم��ز،ا والنتائج المترتبة ضده

الرافض لرفع التم��ز وحتى اإلقرار بوجوده، وتشو�ه للصورة الحق�ق�ة إلعمال الحق من البعض  ،في العمل على رفع الوعي المجتمعي
و�غناء المعرفة التامة �أ�عاد وتبعات �ل ما تتعرض له  ،القصور في الوصول للقواعد الشعب�ة لخدمة أغراض شعبو�ة أح�انا، �سبب

المرأة من تم��ز على المجتمع �أسره، وعلى تحق�ق تنم�ة و�ن�ة مستدامة؛ ما یت�ح مجاال لهذه اله��ات لتقد�م مقترح قانون شامل 
لتنق�حها �غ�ة ضمـان الحقوق المتساو�ـة للمرأة وسبل وصولها  اجعة التشر�عات، ولمر للمساواة وعدم التم��ز، و�قرار قانون حقوق ال�فل

ن�ام و  ، وغ�رها،العقو�ات، الجنس�ة، األحوال الشخص�ة، االنتخاب لمجلس النواب، العمل، التقاعد المدني :إلى المـوارد ومنها: قوان�ن
مرأة، وتعمل على تحس�ن فرص وصولها للعدالة، وتقد�م مقترحات تم�ز ضد ال ف�ها الخدمة المدن�ة إلزالة و�لغاء ما تبقى من مواد

لتعدیل هذه القوان�ن لتعرض على مجلس األمة صاحب الوال�ة في إقرارها من عدمه، وتقد�م توص�ات لمجلس الوزراء وللوزارات المعن�ة 
لس�اسات و�رامج و�جراءات تهدف إلى تسر�ع لتعدیل األن�مة والتعل�مات التي تش�ل تم��زا ضد المرأة، والتوج�ه بوضع منهج�ة عمل 

 تقدم النساء والفت�ات.   
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 والفت�ات النساء ضد العنف على القضاء 
 2025-2020السترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة من أهداف التنم�ة المستدامة في ا 5إدماج الهدف  .ه س�تم1.5و�ما ورد �الفقرة  .أ2.5

جم�ع أش�ال العنف ضد جم�ع النساء والفت�ات في المجال�ن العام والخاص �ما في ذلك  المتعلقة �القضاء على 2.5خاصة الغا�ة 
لة" من برنامج المتعلق �الممارسات الضارة من قب�ل زواج األ�فال، والمجال ل "ال�ف 3.5االتجار �البشر واالستغالل الجنسي، والغا�ة 

، �ما في ذلك جهود رفع 18ـدون ال من هم لو�ن�ة لمجابهة الزواجتخص�ص الموازنات لتنف�ذ االسترات�ج�ة اوضرورة  عمل ب�ج�ن.
التي تم�ز ضد زالة األح�ام ال ،وحمالت المناصرة و�سب التأی�د لتعدیل التشر�عات ،الوعي ب�ن الفت�ات والفت�ان والمجتمعات المحل�ة

لما للتشر�ع من  ،عل�ها في االسترات�ج�ة المحدثةللعدالة، ما یتوجب التر��ز  هاوصولأو عائقا أمام فرص  ،المرأة وتش�ل عنفا ضدها
قد عني و . والقضاء على العنف ضد المرأة  ،وتعز�ز المساواة وعدم التم��ز ،دور في تش��ل رأ� عام نحو تغ��ر االتجاهات السلب�ة

والخدمات الالئقة الحما�ة االجتماع�ة العمل على توف�ر � 24 2020-2018لألعوام  الو�ني النهضةالمشروع محور التكافل في 
 الب�انات واإلحصاءات النوع�ة والكم�ة المراع�ة للنوع االجتماعي الالزمة.و  ،للضحا�ا

لب�ان مد� انتشارها وأسبابها  2017 شؤون المرأة حول �اهرة التحرش في األردنوفي ضوء الدراسة التي صدرت عن  .ب2.5
ودوافعها والعوامل المؤثرة ف�ها، والتي غ�ت �افة المحاف�ات، �حثت �التحرش الواقع على النساء والفت�ات األردن�ات ومن الجنس�ات 

 ، وأفعال وسلو��ات أنواع التحرش المختلفة وانتشار التحرشب�ان مد� المعرفة العامة �ما هو التحرش، ومن هم ضحا�اهلاألجنب�ة، 
 �نزال العقو�ة الرادعة �حقو  ،للحد من ال�اهرة ،، وقد خرجت بتوص�ات تتعلق بتعدیالت على التشر�عات ذات العالقةم�ان�ا وزمان�ا

ر على مشار�ة المرأة ثلما له من أ ،لعاملمجابهة �اهرة التحرش في الفضاء الخاص والفضاء ا مرتكب�ها، س�تم وضع استرات�ج�ة فعالة
واقتراح التدخالت المناسبة على �افة المستو�ات ما �ش�ل  ،وانب االقتصاد�ة واالجتماع�ة والس�اس�ةمن جم�ع الج 25في الح�اة العامة

 .إ�ارا للعمل عل�ه ضمن استرات�ج�ة شب�ة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة"

  )الو��في والتقدم هن�ة،الم والتفرقة الجنس�ن، ب�ن األجور في م�ان العمل (مثل الفجوة في والحقوق  العمل على الحصول في الحق 
 األجر، مدفوعة الوالد�ة إجازة أو األمومة إجازة العمل (مثلو  األسرة ب�ن التوف�ق/المنزلي والعمل األجر مدفوعة غ�ر الرعا�ة و

 الرعا�ة) وخدمات
تصاد�ة للمرأة تقبع في أدنى ح�ث ال تزال المشار�ة االق ،لتجاوز العقبات والتحد�ات التي تحول دون إعمال المساواة ب�ن الجنس�ن 3.5

في الخ�ة التنف�ذ�ة  2024-2019 ؛ س�تم تضم�ن محاور خ�ة المشرق للتم��ن االقتصاد� للمرأة 2.1البند  �ما مر فيمستو�اتها 
 في التحد�اتتجاوز والتي ستتضمن أهدافا تتعلق �حما�ة الحقوق االجتماع�ة و  ،2025-2020لالسترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة لألعوام 

والقضاء على التفرقة اءمة ب�ن مسؤول�ات العمل واألسرة، والمو تعز�ز القدرة االقتصاد�ة للمرأة،  بهدف ،الس�اسات خاصة التشر�ع�ة
قانون واد ة الو�ن�ة لإلنصاف �األجور على متعدیالت اللجنتبني مقترحات و  ،وجم�ع أش�ال التم��ز في العمل ،الو��ف�ة والمهن�ة

والتي تش�ل صعو�ات تواجه المرأة في العمل واالستقرار ف�ه وتقف  ،والتقدم الو��في الجنس�ن، ب�ن األجور في وةمعالجة الفجل العمل
والمنت�مة والمرافق  الالئقة اآلمنةالمناسبة  بتوف�ر المواصالت ،ب��ة عمل صد�قة لألسرةب الحقو  .عائقا أمام التحاقها �سوق العمل

و�كسابها المهارات والتدر�ب الالزم، وتفع�ل  ،توس�ع الخ�ارات المهن�ة للمرأة و نات أل�فال العامل�ن، �الحضا ،والخدمات في مواقع العمل
یراعي  ،الن�ام، ول�تم إصدار ن�ام جدید للعمل المرن  �ز أصحاب العمل على ت�ب�قوتحف ،آل�ات م�سرة لت�ب�ق أش�ال العمل المرن 

وأن تضاف أسس تت�ح للمؤسسات عند تم�زها  .ادة الكلف المترتبة على أصحاب العملمع مراعاة عدم ز�ف�ه الق�ود التي تع�ق ت�ب�قه، 

                                                           
  https://bit.ly/2GEsI64) على الرا�� 2020 – 2018لال�الع على مشروع النهضة الو�ني ( 24 
) من استجا�اتهم، في ح�ن حل ثانً�ا في األماكن العامة (مثل %42.5أ�هرت الدراسة أن النسبة األكبر من استجا�ات مرتكبي التحرش اعتبرت ان التحرش �قع في جم�ع االماكن، و�نسبة م�و�ة ( 25 

اللجنة الو�ن�ة األردن�ة لشؤون المرأة، دراسة �اهرة )، (%17.1) وثالًثا في أماكن العمل أو الدراسة بنسبة م�و�ة بلغت (%22العامة/الحفالت العامة) بنسبة م�و�ة بلغت (الموالت/ الشوارع/المواصالت 
 https://bit.ly/2Qs4Hot، )2017التحرش في األردن 
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رنامٍج وجَه مجلُس الوزراِء اللجنَة القانون�َة الوزار�َة لدراسِة جم�ِع التشر�عاِت المتعلقِة �حقوِق اإلنساِن وتحدیِد األولو�اِت ضمَن ب أ.1.5
 ). 2020-ـ2019زمنٍي لألعواِم (

بتش��َل لجنٍة عل�ا برئاسة وز�ر العدِل وعضو�ة وزراَء ومسؤول�َن من المؤسساِت  28/10/2018ئ�ُس الوزراِء بتار�ِخ قرار ر  ب 1.5
ِتها ومقار�ِتها الو�ن�ِة والسل�اِت التشر�ع�ِة والقضائ�ِة والنقا�اِت حول تحل�ِل من�ومِة االتفاق�اِت الدول�ِة المتعلقِة �حقوِق اإلنساِن ومقاَرن

القانوِن الو�نِي و��اِن مد� الحاجِة إلى التدخِل �التعدیل والتغ��ر أو سن القوان�ن �ما یتماشى مع مت�لباِت االتفاق�اِت  مع نصوصِ 
 . )3(مرفق رقم  اللجنة الو�ن�ة لشؤون المرأة  ها تضم في عضو�تهاالدول�ة. خاصة وأن

 ،إلدماج النوع االجتماعي والمساواة ب�ن الجنس�ن ق�اعيالق فر�الوتخص�ص  2030تبني األردن ألهداف التنم�ة المستدامة  ج.1.5
 المعن�ة ومؤسسات المجتمع المدني.من األهداف، واالستفادة من التنوع في عضو�ة الفر�ق من الجهات الرسم�ة  5�عنى �الهدف 

والعمل على تنف�ذ ما التزمت �ه �موجب  ،التزام األردن بتقد�م التقار�ر الو�ن�ة الدور�ة لله��ات التعاهد�ة في األمم المتحدة .د1.5
االتفاق�ات والمعاهدات من التوص�ات أو المالح�ات الختام�ة للجان التعاهد�ة أو عند تقد�مها التقار�ر ال�وع�ة للمجالس واله��ات 

  الدول�ة ف�ما یتعلق �حقوق المرأة.

شؤون المرأة تق��ما اللجنة الو�ن�ة ل �عد إنهاء 2025-2020 �جر� العمل على تحدیث االسترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة .ه 1.5
و�إشراف مجلس  ،وذلك �آل�ة تشار��ة ،وتق��مها دها وتنف�ذها ومتا�عتهاوللمنهج�ة التي اتبعت في إعدا ،2017-2013لالسترات�ج�ة 

التقر�ر مع تلك الخاصة �مراجعة  المشاورات الو�ن�ة حول اعدادتم ر�� عمل�ة الوزار�ة لتم��ن المرأة. هذا و الوزراء من خالل اللجنة 
؛ 5وخاصة الهدف  2030مستدامة وتحدید أولو�اتها والتي س�تم موائمتها مع أجندة وأهداف التنم�ة ال ،االسترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة 

 ،والتعهدات الدول�ة تزاماتل�ما س�تم ر�� اإل�ار العام لالسترات�ج�ة مع جم�ع اال �اإلضافة للغا�ات ذات العالقة في األهداف األخر�.
مثل  ،والخ�� الو�ن�ة المرتب�ة بذلك ،واتفاق�ة القضاء على جم�ع اش�ال التم��ز ضد المرأة  ،خاصة إعالن ومنهاج عمل ب�ج�ن

وخ�ة المشرق للتم��ن االقتصاد� )، 2025-2016، والخ�ة الو�ن�ة الشاملة لحقوق اإلنسان (1325لو�ن�ة لتفع�ل القرار الخ�ة ا
 )، 2023-2019للمرأة (

دعامة أساس�ة من خالل تبن�ها ألجندة العدالة  ،البرلمان�ات ولجان المرأة واألسرة في مجلسي النواب واألع�ان ملتقى ـ �ما �ش�ل.و1.5
من خالل و  ،وتفع�ل دورها الرقابي في حما�ة حقوق اإلنسان وحقوق النساء والفت�ات والمساواة وتكافؤ الفرص على المستو� التشر�عي،

 أو �مقررات للجان الدائمة في المجلس�ن. الدائمة خاصة من خالل رئاسة البرلمان�ات للجان ،الدعم والمناصرة لتلك القضا�ا

وعدم التم��ز تحول دون التقدم في تم��ن المرأة، ولألسباب التي  ،دراسة معمقة للتشر�عات ،ایؤمل أن �خرج عن هذه الجهات جم�عما 
 ،لق�ام بدورهالمرأة والجهات الرسم�ة واألهل�ة امنها ما یتوجب على اآلل�ة الو�ن�ة المعن�ة �شؤون ا على التم��ز،ا والنتائج المترتبة ضده

الرافض لرفع التم��ز وحتى اإلقرار بوجوده، وتشو�ه للصورة الحق�ق�ة إلعمال الحق من البعض  ،في العمل على رفع الوعي المجتمعي
و�غناء المعرفة التامة �أ�عاد وتبعات �ل ما تتعرض له  ،القصور في الوصول للقواعد الشعب�ة لخدمة أغراض شعبو�ة أح�انا، �سبب

المرأة من تم��ز على المجتمع �أسره، وعلى تحق�ق تنم�ة و�ن�ة مستدامة؛ ما یت�ح مجاال لهذه اله��ات لتقد�م مقترح قانون شامل 
لتنق�حها �غ�ة ضمـان الحقوق المتساو�ـة للمرأة وسبل وصولها  اجعة التشر�عات، ولمر للمساواة وعدم التم��ز، و�قرار قانون حقوق ال�فل

ن�ام و  ، وغ�رها،العقو�ات، الجنس�ة، األحوال الشخص�ة، االنتخاب لمجلس النواب، العمل، التقاعد المدني :إلى المـوارد ومنها: قوان�ن
مرأة، وتعمل على تحس�ن فرص وصولها للعدالة، وتقد�م مقترحات تم�ز ضد ال ف�ها الخدمة المدن�ة إلزالة و�لغاء ما تبقى من مواد

لتعدیل هذه القوان�ن لتعرض على مجلس األمة صاحب الوال�ة في إقرارها من عدمه، وتقد�م توص�ات لمجلس الوزراء وللوزارات المعن�ة 
لس�اسات و�رامج و�جراءات تهدف إلى تسر�ع لتعدیل األن�مة والتعل�مات التي تش�ل تم��زا ضد المرأة، والتوج�ه بوضع منهج�ة عمل 

 تقدم النساء والفت�ات.   
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 والفت�ات النساء ضد العنف على القضاء 
 2025-2020السترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة من أهداف التنم�ة المستدامة في ا 5إدماج الهدف  .ه س�تم1.5و�ما ورد �الفقرة  .أ2.5

جم�ع أش�ال العنف ضد جم�ع النساء والفت�ات في المجال�ن العام والخاص �ما في ذلك  المتعلقة �القضاء على 2.5خاصة الغا�ة 
لة" من برنامج المتعلق �الممارسات الضارة من قب�ل زواج األ�فال، والمجال ل "ال�ف 3.5االتجار �البشر واالستغالل الجنسي، والغا�ة 

، �ما في ذلك جهود رفع 18ـدون ال من هم لو�ن�ة لمجابهة الزواجتخص�ص الموازنات لتنف�ذ االسترات�ج�ة اوضرورة  عمل ب�ج�ن.
التي تم�ز ضد زالة األح�ام ال ،وحمالت المناصرة و�سب التأی�د لتعدیل التشر�عات ،الوعي ب�ن الفت�ات والفت�ان والمجتمعات المحل�ة

لما للتشر�ع من  ،عل�ها في االسترات�ج�ة المحدثةللعدالة، ما یتوجب التر��ز  هاوصولأو عائقا أمام فرص  ،المرأة وتش�ل عنفا ضدها
قد عني و . والقضاء على العنف ضد المرأة  ،وتعز�ز المساواة وعدم التم��ز ،دور في تش��ل رأ� عام نحو تغ��ر االتجاهات السلب�ة

والخدمات الالئقة الحما�ة االجتماع�ة العمل على توف�ر � 24 2020-2018لألعوام  الو�ني النهضةالمشروع محور التكافل في 
 الب�انات واإلحصاءات النوع�ة والكم�ة المراع�ة للنوع االجتماعي الالزمة.و  ،للضحا�ا

لب�ان مد� انتشارها وأسبابها  2017 شؤون المرأة حول �اهرة التحرش في األردنوفي ضوء الدراسة التي صدرت عن  .ب2.5
ودوافعها والعوامل المؤثرة ف�ها، والتي غ�ت �افة المحاف�ات، �حثت �التحرش الواقع على النساء والفت�ات األردن�ات ومن الجنس�ات 

 ، وأفعال وسلو��ات أنواع التحرش المختلفة وانتشار التحرشب�ان مد� المعرفة العامة �ما هو التحرش، ومن هم ضحا�اهلاألجنب�ة، 
 �نزال العقو�ة الرادعة �حقو  ،للحد من ال�اهرة ،، وقد خرجت بتوص�ات تتعلق بتعدیالت على التشر�عات ذات العالقةم�ان�ا وزمان�ا

ر على مشار�ة المرأة ثلما له من أ ،لعاملمجابهة �اهرة التحرش في الفضاء الخاص والفضاء ا مرتكب�ها، س�تم وضع استرات�ج�ة فعالة
واقتراح التدخالت المناسبة على �افة المستو�ات ما �ش�ل  ،وانب االقتصاد�ة واالجتماع�ة والس�اس�ةمن جم�ع الج 25في الح�اة العامة

 .إ�ارا للعمل عل�ه ضمن استرات�ج�ة شب�ة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة"

  )الو��في والتقدم هن�ة،الم والتفرقة الجنس�ن، ب�ن األجور في م�ان العمل (مثل الفجوة في والحقوق  العمل على الحصول في الحق 
 األجر، مدفوعة الوالد�ة إجازة أو األمومة إجازة العمل (مثلو  األسرة ب�ن التوف�ق/المنزلي والعمل األجر مدفوعة غ�ر الرعا�ة و

 الرعا�ة) وخدمات
تصاد�ة للمرأة تقبع في أدنى ح�ث ال تزال المشار�ة االق ،لتجاوز العقبات والتحد�ات التي تحول دون إعمال المساواة ب�ن الجنس�ن 3.5

في الخ�ة التنف�ذ�ة  2024-2019 ؛ س�تم تضم�ن محاور خ�ة المشرق للتم��ن االقتصاد� للمرأة 2.1البند  �ما مر فيمستو�اتها 
 في التحد�اتتجاوز والتي ستتضمن أهدافا تتعلق �حما�ة الحقوق االجتماع�ة و  ،2025-2020لالسترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة لألعوام 

والقضاء على التفرقة اءمة ب�ن مسؤول�ات العمل واألسرة، والمو تعز�ز القدرة االقتصاد�ة للمرأة،  بهدف ،الس�اسات خاصة التشر�ع�ة
قانون واد ة الو�ن�ة لإلنصاف �األجور على متعدیالت اللجنتبني مقترحات و  ،وجم�ع أش�ال التم��ز في العمل ،الو��ف�ة والمهن�ة

والتي تش�ل صعو�ات تواجه المرأة في العمل واالستقرار ف�ه وتقف  ،والتقدم الو��في الجنس�ن، ب�ن األجور في وةمعالجة الفجل العمل
والمنت�مة والمرافق  الالئقة اآلمنةالمناسبة  بتوف�ر المواصالت ،ب��ة عمل صد�قة لألسرةب الحقو  .عائقا أمام التحاقها �سوق العمل

و�كسابها المهارات والتدر�ب الالزم، وتفع�ل  ،توس�ع الخ�ارات المهن�ة للمرأة و نات أل�فال العامل�ن، �الحضا ،والخدمات في مواقع العمل
یراعي  ،الن�ام، ول�تم إصدار ن�ام جدید للعمل المرن  �ز أصحاب العمل على ت�ب�قوتحف ،آل�ات م�سرة لت�ب�ق أش�ال العمل المرن 

وأن تضاف أسس تت�ح للمؤسسات عند تم�زها  .ادة الكلف المترتبة على أصحاب العملمع مراعاة عدم ز�ف�ه الق�ود التي تع�ق ت�ب�قه، 

                                                           
  https://bit.ly/2GEsI64) على الرا�� 2020 – 2018لال�الع على مشروع النهضة الو�ني ( 24 
) من استجا�اتهم، في ح�ن حل ثانً�ا في األماكن العامة (مثل %42.5أ�هرت الدراسة أن النسبة األكبر من استجا�ات مرتكبي التحرش اعتبرت ان التحرش �قع في جم�ع االماكن، و�نسبة م�و�ة ( 25 

اللجنة الو�ن�ة األردن�ة لشؤون المرأة، دراسة �اهرة )، (%17.1) وثالًثا في أماكن العمل أو الدراسة بنسبة م�و�ة بلغت (%22العامة/الحفالت العامة) بنسبة م�و�ة بلغت (الموالت/ الشوارع/المواصالت 
 https://bit.ly/2Qs4Hot، )2017التحرش في األردن 
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 .�اإلعفاءات من �عض االلتزامات أو مت�لبات إجرائ�ة تجاه وزارة العمل ؛في مجال الحقوق والحما�ة الممنوحة للعامل�ن معاملة خاصة
ومنح إجازة أبوه لمدة مناسبة، وتعدیل المادة  ،یوما 90زة األمومة إجا بتوح�د ،من العوامل ال�اردة للمرأة من سوق العمل دللح إضافة

تشج�ع  تستهدف"؛ 2025"رؤ�ة األردن  التي تق�د حق المرأة في العمل في أوقات وصناعات مع�نة، خاصة وان المرجع�ة الو�ن�ة 69
أهداف البرنامج من وأن  ،2025 عام %24إلى  2014عام  %15دخول المرأة إلى سوق العمل ورفع مشار�تها ف�ه من نسبة 

مراجعة المرأة و�غالق الفجوة ب�ن الجنس�ن في الق�اعات ذات العالقة، و�م�ان�ة  استهداف 2019–2016الح�ومي  التنف�ذ�
�ما �ضمن مراعاتها للنوع االجتماعي و�دماج أهداف التنم�ة المستدامة  ،و�رامجها 26 2020-2012االسترات�ج�ة الو�ن�ة للتشغ�ل 

 خاصة الهدف�ن الخامس والثامن.  ،ف�ها

 الس�اسي والتمث�ل المشار�ة 
في ب�انها الوزار�  الح�ومة تعهدو  ،2030المستدامة ن�ها ألهداف التنم�ة تب في �ل المنحى الذ� تتجه له الدولة األردن�ة في .أ4.5

برامج�ة وحز��ة تعزز حضور  ردني وصوال الى ح�ومات برلمان�ة،النموذج الد�مقرا�ي األ �العمل على وضع خ�ة تنف�ذ�ة لت�ب�ق
لى نموذج في االدارة المحل�ة �حقق الهدف الرئ�سسي س�تم ت�و�ر وتعدیل قانون الالمر�ز�ة للوصول او ، المرأة والشباب في العمل العام

وتحق�ق مستو� الخدمات للموا�ن�ن واشراك المرأة �ش�ل فعلي في عمل�ة صنع  ،لالمر�ز�ة وهو ز�ادة عمل�ة التنم�ة في المحاف�ات
ق�ق ت�ور حق�قي ونوعي على ولتح �االضافة الى تعز�ز دور االحزاب وتم��نها من الق�ام بدورها وواجبها في خدمة الو�ن.. القرار

 الح�اة الس�اس�ة في البالد، ستبدأ الح�ومة �مراجعة المن�ومة التشر�ع�ة وت�و�رها �ما �عزز دور االحزاب الس�اس�ة ون�ام تمو�لها،
من أهم  والتي ستعد ،وتعز�ز حضور المرأة  لى اساس المشار�ة في االنتخا�اتس�تم ت�و�ر معای�ر جدیدة للتمو�ل المالي الحز�ي عو 

�ات حوار و�ني شامل لجم�ع الف ولترجمة هذه األولو�ة ستقوم الح�ومة بتنف�ذ االجراءات التال�ة: المعای�ر في تمو�ل االحزاب الس�اس�ة.
مراجعة قانون و  ،2019ت�و�ر ن�ام تمو�ل االحزاب الس�اس�ة  ،2019ت�و�ر قانون االحزاب الس�اس�ة الو�ن�ة الس�اس�ة للوصول ل

 .2020االنتخاب 

لم�البة �إقرار قانون أد� إلى ا ،في مجال المشار�ة الس�اس�ة تراجع االردن في المؤشرات العالم�ة ومن الجدیر �الذ�ر أن.ب 4.5
تبن�ها ألهداف التنم�ة ، و 2017-2013 انتخاب جدید یتالفى الثغرات؛ یتوائم مع ما التزمت �ه الح�ومة في االسترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة 

فراز �تل برلمان�ة تحمل برامج عمل و�ن�ة، وان ��ون الترشح لملء المقاعد الن�اب�ة إل فرصةال �ع�ي للقو� الس�اس�ةو ة، المستدام
المخصصة للدائرة االنتخاب�ة ��ر�قة تش��ل القائمة النسب�ة المغلقة على مستو� الو�ن، والنص على �وتا الترشح في القائمة ��ون 

ال  ،الترت�ب التبادلي ب�ن النساء والرجال �التساو�، مع تخص�ص نسبة للنساء الفائزات للترشح الفرد� تمث�ل النساء ف�ها على أساس
�ما یتناسب والكثافة الس�ان�ة  ،�نموذج مناسب �جب تبن�ه، و�تم تحدید عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخاب�ة ،%30تقل عن 

ف�ات المجتمع، و�م�ان�ة الترشح عن أ� دائرة دون ق�ود هشة، ینهي ن�ام الصوت  و�ضمن التمث�ل األوسع لكل ،والمت�لبات التنمو�ة
في �ل  ،وأن یوضع سقف مناسب لإلنفاق على االنتخا�ات ،و�منح الناخب أصواتا �عدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخاب�ة ،الواحد

ن تمو�ل األحزاب وفق القانون أو وفق ن�ام المساهمة في وتخص�ص جانب م ،اإلنفاق على االنتخا�اتهدر عدم مقدرة النساء مجاراة 
من خالل وضع مخصصات إضاف�ة لكل حزب �ستق�ب  ،لنساءللموا�ن�ن خاصة ا�أداة لتنم�ة المشار�ة الس�اس�ة  ،دعم األحزاب

الالمر�ز�ة لتتوائم مع المز�د من النساء والفت�ات في صفوفه وق�اداته، مع تبس�� إجراءات تسج�ل األحزاب. وتعدیل على تشر�عات 
توجهات قانون االنتخاب ولتالفي المشاكل التـي �هـرت لـد� ت�ب�ـق القانـون؛ وتؤسس للتجدید في آل�ات إدارة الدولة و�دارة مجالس 

ي �مـا �ضمـن فاعل�ـة مسـاهمتها فـي تحق�ق االستقرار الس�اس ،برؤ�ة واضحة ألهداف وغا�ات الالمر�ز�ة ،المحاف�ات المختلفة
 والمجتمعي.

  
                                                           

 https://bit.ly/2UAwLnB، على الرا��، 2020-2012االسترات�ج�ة الو�ن�ة للتشغ�ل لال�الع على  26 
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 تغ��ر المعای�ر االجتماع�ة السلب�ة والقوالب النم��ة المبن�ة على الفروق ب�ن الجنس�ن 
ن تغ��ر المعای�ر االجتماع�ة السلب�ة والقوالب النم��ة المبن�ة على الفروق ب�ن الجنس�ن ال �م�ن تحق�قه خالل فترة زمن�ة إ 5.5

من خالل تبني جهود متعددة المستو�ات والمسؤول�ات ضمن االسترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة  قص�رة، إال أن العمل عل�ها �جب أن یبدأ
للتأس�س لتغ��ر البن�و�ة الثقاف�ة والمجتمع�ة التي ال زالت تعزز صورة المرأة �معالة وضع�فة و�فرض عل�ها الوصا�ة  2020-2025

شرعت ه��ة األمم المتحدة وقها والوصول للموارد والعدالة. �حرمها من حقو�قص�ها اخت�ار�ا أو اجبار�ا عن المساهمة في الح�اة العامة و 
لتم��ن المرأة بتنف�ذ دراسة حول مفاه�م الذ�ورة واالنوثة في األردن ضمن مشروع إقل�مي تم تنف�ذه في لبنان وفلس��ن ومصر والمغرب 

سات والبرامج والحمالت لتغ�ر الن�رة المجتمع�ة التي تحول في مرحلته األولى، ح�ث س�تم البناء على نتائج هذه الدراسة لتبني الس�ا
دون تحق�ق المساواة ب�ن الجنس�ن واالعتراف �الدور الذ� یلعبه �ل من الرجال والنساء في بناء المجتمع وتحق�ق التنم�ة والرفاه. 

في تغ��ر الثقافة المجتمع�ة السلب�ة من خالل  وستتضمن الخ�ة التنف�ذ�ة لالسترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة البرامج والمبادرات التي تساهم
التر��ز على دور التعل�م في جم�ع مراحله، واالعالم المجتمعي والرسمي، والمؤسسات الدین�ة، والق�ادات المجتمع�ة، وقادة الفكر، �ما 

لعام والخاص ومؤسسات المجتمع ستتبنى البرامج التي تعزز الثقافة المؤسس�ة المبني على نهج حقوق االنسان على مستو� الق�اع ا
ومن أجل تشج�ع ومناصرة تم��ن المرأة اقتصاد�ا، ستضمن الخ�ة أ�ضا مبادرات لمجابهة التنم�� الثقافي لدور المرأة والرجل  المدني.

  في االسرة وسوق العمل.
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 .�اإلعفاءات من �عض االلتزامات أو مت�لبات إجرائ�ة تجاه وزارة العمل ؛في مجال الحقوق والحما�ة الممنوحة للعامل�ن معاملة خاصة
ومنح إجازة أبوه لمدة مناسبة، وتعدیل المادة  ،یوما 90زة األمومة إجا بتوح�د ،من العوامل ال�اردة للمرأة من سوق العمل دللح إضافة

تشج�ع  تستهدف"؛ 2025"رؤ�ة األردن  التي تق�د حق المرأة في العمل في أوقات وصناعات مع�نة، خاصة وان المرجع�ة الو�ن�ة 69
أهداف البرنامج من وأن  ،2025 عام %24إلى  2014عام  %15دخول المرأة إلى سوق العمل ورفع مشار�تها ف�ه من نسبة 

مراجعة المرأة و�غالق الفجوة ب�ن الجنس�ن في الق�اعات ذات العالقة، و�م�ان�ة  استهداف 2019–2016الح�ومي  التنف�ذ�
�ما �ضمن مراعاتها للنوع االجتماعي و�دماج أهداف التنم�ة المستدامة  ،و�رامجها 26 2020-2012االسترات�ج�ة الو�ن�ة للتشغ�ل 

 خاصة الهدف�ن الخامس والثامن.  ،ف�ها

 الس�اسي والتمث�ل المشار�ة 
في ب�انها الوزار�  الح�ومة تعهدو  ،2030المستدامة ن�ها ألهداف التنم�ة تب في �ل المنحى الذ� تتجه له الدولة األردن�ة في .أ4.5

برامج�ة وحز��ة تعزز حضور  ردني وصوال الى ح�ومات برلمان�ة،النموذج الد�مقرا�ي األ �العمل على وضع خ�ة تنف�ذ�ة لت�ب�ق
لى نموذج في االدارة المحل�ة �حقق الهدف الرئ�سسي س�تم ت�و�ر وتعدیل قانون الالمر�ز�ة للوصول او ، المرأة والشباب في العمل العام

وتحق�ق مستو� الخدمات للموا�ن�ن واشراك المرأة �ش�ل فعلي في عمل�ة صنع  ،لالمر�ز�ة وهو ز�ادة عمل�ة التنم�ة في المحاف�ات
ق�ق ت�ور حق�قي ونوعي على ولتح �االضافة الى تعز�ز دور االحزاب وتم��نها من الق�ام بدورها وواجبها في خدمة الو�ن.. القرار

 الح�اة الس�اس�ة في البالد، ستبدأ الح�ومة �مراجعة المن�ومة التشر�ع�ة وت�و�رها �ما �عزز دور االحزاب الس�اس�ة ون�ام تمو�لها،
من أهم  والتي ستعد ،وتعز�ز حضور المرأة  لى اساس المشار�ة في االنتخا�اتس�تم ت�و�ر معای�ر جدیدة للتمو�ل المالي الحز�ي عو 

�ات حوار و�ني شامل لجم�ع الف ولترجمة هذه األولو�ة ستقوم الح�ومة بتنف�ذ االجراءات التال�ة: المعای�ر في تمو�ل االحزاب الس�اس�ة.
مراجعة قانون و  ،2019ت�و�ر ن�ام تمو�ل االحزاب الس�اس�ة  ،2019ت�و�ر قانون االحزاب الس�اس�ة الو�ن�ة الس�اس�ة للوصول ل

 .2020االنتخاب 

لم�البة �إقرار قانون أد� إلى ا ،في مجال المشار�ة الس�اس�ة تراجع االردن في المؤشرات العالم�ة ومن الجدیر �الذ�ر أن.ب 4.5
تبن�ها ألهداف التنم�ة ، و 2017-2013 انتخاب جدید یتالفى الثغرات؛ یتوائم مع ما التزمت �ه الح�ومة في االسترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة 

فراز �تل برلمان�ة تحمل برامج عمل و�ن�ة، وان ��ون الترشح لملء المقاعد الن�اب�ة إل فرصةال �ع�ي للقو� الس�اس�ةو ة، المستدام
المخصصة للدائرة االنتخاب�ة ��ر�قة تش��ل القائمة النسب�ة المغلقة على مستو� الو�ن، والنص على �وتا الترشح في القائمة ��ون 

ال  ،الترت�ب التبادلي ب�ن النساء والرجال �التساو�، مع تخص�ص نسبة للنساء الفائزات للترشح الفرد� تمث�ل النساء ف�ها على أساس
�ما یتناسب والكثافة الس�ان�ة  ،�نموذج مناسب �جب تبن�ه، و�تم تحدید عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخاب�ة ،%30تقل عن 

ف�ات المجتمع، و�م�ان�ة الترشح عن أ� دائرة دون ق�ود هشة، ینهي ن�ام الصوت  و�ضمن التمث�ل األوسع لكل ،والمت�لبات التنمو�ة
في �ل  ،وأن یوضع سقف مناسب لإلنفاق على االنتخا�ات ،و�منح الناخب أصواتا �عدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخاب�ة ،الواحد

ن تمو�ل األحزاب وفق القانون أو وفق ن�ام المساهمة في وتخص�ص جانب م ،اإلنفاق على االنتخا�اتهدر عدم مقدرة النساء مجاراة 
من خالل وضع مخصصات إضاف�ة لكل حزب �ستق�ب  ،لنساءللموا�ن�ن خاصة ا�أداة لتنم�ة المشار�ة الس�اس�ة  ،دعم األحزاب

الالمر�ز�ة لتتوائم مع المز�د من النساء والفت�ات في صفوفه وق�اداته، مع تبس�� إجراءات تسج�ل األحزاب. وتعدیل على تشر�عات 
توجهات قانون االنتخاب ولتالفي المشاكل التـي �هـرت لـد� ت�ب�ـق القانـون؛ وتؤسس للتجدید في آل�ات إدارة الدولة و�دارة مجالس 

ي �مـا �ضمـن فاعل�ـة مسـاهمتها فـي تحق�ق االستقرار الس�اس ،برؤ�ة واضحة ألهداف وغا�ات الالمر�ز�ة ،المحاف�ات المختلفة
 والمجتمعي.
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 تغ��ر المعای�ر االجتماع�ة السلب�ة والقوالب النم��ة المبن�ة على الفروق ب�ن الجنس�ن 
ن تغ��ر المعای�ر االجتماع�ة السلب�ة والقوالب النم��ة المبن�ة على الفروق ب�ن الجنس�ن ال �م�ن تحق�قه خالل فترة زمن�ة إ 5.5

من خالل تبني جهود متعددة المستو�ات والمسؤول�ات ضمن االسترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة  قص�رة، إال أن العمل عل�ها �جب أن یبدأ
للتأس�س لتغ��ر البن�و�ة الثقاف�ة والمجتمع�ة التي ال زالت تعزز صورة المرأة �معالة وضع�فة و�فرض عل�ها الوصا�ة  2020-2025

شرعت ه��ة األمم المتحدة وقها والوصول للموارد والعدالة. �حرمها من حقو�قص�ها اخت�ار�ا أو اجبار�ا عن المساهمة في الح�اة العامة و 
لتم��ن المرأة بتنف�ذ دراسة حول مفاه�م الذ�ورة واالنوثة في األردن ضمن مشروع إقل�مي تم تنف�ذه في لبنان وفلس��ن ومصر والمغرب 

سات والبرامج والحمالت لتغ�ر الن�رة المجتمع�ة التي تحول في مرحلته األولى، ح�ث س�تم البناء على نتائج هذه الدراسة لتبني الس�ا
دون تحق�ق المساواة ب�ن الجنس�ن واالعتراف �الدور الذ� یلعبه �ل من الرجال والنساء في بناء المجتمع وتحق�ق التنم�ة والرفاه. 

في تغ��ر الثقافة المجتمع�ة السلب�ة من خالل  وستتضمن الخ�ة التنف�ذ�ة لالسترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة البرامج والمبادرات التي تساهم
التر��ز على دور التعل�م في جم�ع مراحله، واالعالم المجتمعي والرسمي، والمؤسسات الدین�ة، والق�ادات المجتمع�ة، وقادة الفكر، �ما 

لعام والخاص ومؤسسات المجتمع ستتبنى البرامج التي تعزز الثقافة المؤسس�ة المبني على نهج حقوق االنسان على مستو� الق�اع ا
ومن أجل تشج�ع ومناصرة تم��ن المرأة اقتصاد�ا، ستضمن الخ�ة أ�ضا مبادرات لمجابهة التنم�� الثقافي لدور المرأة والرجل  المدني.

  في االسرة وسوق العمل.
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 الق�م ال�اني: التقدم المحرز عبر مجاالت االهتمام الحاسمة اإلثنى ع�ر

 لة والرخاء الم�ترك والعمل الالئقالتنم�ة ال�ام 

ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتك في السنوات الخمس األخ�رة لتعز�ز المساواة ب�ن الجنس�ن ف�ما یتعلق بدور المرأة في العمل �أجر  .6
 والعمالة؟

�ف النساء واالحتفا� بهن وترق�تهن تعز�ز/إنفاذ القوان�ن وما یتعلق �س�اسات وممارسات في أماكن العمل التي تح�ر التم��ز في تو�
  في الق�اع�ن العام والخاص، والتشر�عات المتعلقة �المساواة في األجور

صدر ن�ام معدل لن�ام تأس�س وترخ�ص  ،لتعز�ز مبدأ اإلنصاف �األجر للمعلم�ن في المدارس الخاصة وتنف�ذا ألح�ام القانون  1.6
 ..ب)4.2(ین�ر فقرة  2018المؤسسات التعل�م�ة الخاصة واألجنب�ة لعام 

 قانون العمل على مجلس األمة صادقفي اإلصالح القانوني الداعم لتم��ن المرأة االقتصاد�،  .ب2. 1نش�ر لما ورد في الفقرة  2.6
شؤون  ستقدمو  بدء سر�ان القانون المعدل لقانون العمل. �إصدار "ن�ام عمل مرن" جدید عندوالتزمت وزارة العمل  ،2019المعدل لعام 

اشترا� إللغاء  ،م�لبا لوزارة العمل ؛المرأة من خالل رئاستها المشتر�ة مع وزارة العمل للجنة الو�ن�ة األردن�ة لإلنصاف �األجر
دخول  �ش�ل عقبة أمام سنوات متصلة، والذ� 3العمل مدة للعامل الذ� امضى في الخدمة لد� صاحب  الخضوع ألح�ام الن�ام

أقر �ما ما �عود عل�هم ت�ب�ق أح�امه من فائدة. � �ه �ما ان الن�ام �حاجة لرفع وعي أصحاب العمل مرة.المرأة سوق العمل ألول 
العمل عن �عد  �أش�اله؛ 2018ة المدن�ة لسنة صدرت تعل�مات الدوام المرن في الخدمو  ،رن للعامل�ن في الق�اع العامن�ام العمل الم

  .في الق�اع�ن العام والخاص وعدم االنسحاب منه االقتصاد�ة بتعز�ز مشار�ة المرأة ما �ساهم  ،أو الجزئي أو ساعات العمل المرن 

صدر  ،لضمان منع الممارسات السلب�ة وتبني مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في إجراءات التو��ف وح�ر التم��ز في الق�اع العام 3.6
نس المرشح إلشغال الو�ائف الشاغرة وأن ��ون الترش�ح �عدم تحدید ج �قضي )3(مرفق رقم  2018عام تعم�م عن رئ�س الوزراء 

  لجنس سواء من الذ�ور أو من اإلناث.وفقا لألحق�ة �غض الن�ر عن ا

ش�لت لجنة تكافؤ الفرص في المجلس األعلى  ،على مستو� تعز�ز انفاذ القانون و�موجب قانون حقوق األشخاص ذو� اإلعاقة 4.6
وتسو�تها مع الجهات المعن�ة، وتوف�ر  ،الش�او� المتعلقة �التم��ز على أساس اإلعاقة أو �سببها لتلقي ،لحقوق األشخاص ذو� اإلعاقة

والتعاون مع الجهات المعن�ة  اإلعاقة واندماجهم في سوق العمل، تعز�ز انخرا� ذو� ل ،�س�ر�ة المعقولة في ب��ة العملالترت�بات الت
و� تعلقة �مت�لبات تعز�ز حقوق ذو� اإلعاقة في العمل وغ�رها، وتستقبل اللجنة الش�اإلصدار األدلة اإلرشاد�ة والنشرات التوعو�ة الم

 .) ش�او� تتعلق �العمل6( 2018بلغ عدد الش�او� التي تلقتها من اإلناث بهذا الخصوص للعام  من ذو� اإلعاقة ذ�ورا و�ناثًا،

 )(مثل التعل�م التدر�ب والمهارات واإلعانات ب�ن الجنس�نتقد�م/تعز�ز س�اسات سوق العمل النش�ة المراع�ة للمن�ور المساواة 
ینفذ المجلس الو�ني لشؤون األسرة لتسه�ل �روف االستخدام المالئمة للمرأة ولتوف�ر ُفرص عمل في تخصصات ال�فولة  5.6

رأة على المشار�ة في سوق ملتحف�ز ال "�الشراكة مع وزارة العمل مشروع "دعم وتفع�ل إنشاء الحضانات في الق�اع�ن العام والخاص
�ما  ،دینار 3,200,000، �مبلغ 2020لنها�ة  المشروع �ستمرمناسبة لأل�فال في أماكن العمل، توف�ر مواقع امنة و العمل من خالل 

 22,000توف�ر دعم مالي لتأس�س وتجه�ز الحضانة بتكلفة مال�ة یتم  ،لى إنشاء حضانات مؤسس�ة نموذج�ةأصحاب العمل ع�حفز 
�حد ادني، ما یوفر فرص عمل للمتع�الت عن العمل في تخصصات ال�فولة من حملة الدبلوم، یوفر المشروع  7,200أقصى وكحد 
�فاءتهن في مجال ت�و�ر المهارات  تدر�ب العامالت في الحضانات لرفع ح�ث یتم�احث عن عمل،  500فرصة عمل وتدر�ب  350

الحضانات المؤسس�ة التي یتم فة تكال�ف ومستلزمات التدر�ب والتأه�ل للعمل في النمائ�ة لد� األ�فال، وذلك من خالل تغ��ة �ا
شهرًا في الق�اع العام.  12من رواتب العامالت في الحضانة المؤسس�ة ولمدة  %100والمساهمة بتغ��ة نسبة  ،ها في المشروعإنشاؤ 

على مهارات ال�فولة المب�رة والعمل فتاة  696 ، وتدر�ب2018ع حتى عام فرصة عمل للفت�ات في حضانات المشرو  283ما وفر 
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) مدرب ومدر�ة مؤهل�ن على تنف�ذ هذه الدورات التدر�ب�ة المتخصصة للعمل في 20( وتدر�بفي الحضانات وفي مختلف المحاف�ات؛ 
ووفق وزارة  نات.والعمل في الحضاإصدار دل�ل تدر�بي تأس�سي لتأه�ل وتدر�ب العامالت على ال�فولة المب�رة تم س� الحضانات.

 من ملك�ة الحضانات تعود للنساء. %70وفي إدارة دور الحضانة  %100تش�ل النساء نسبة  التم�ة االجتماع�ة

تحس�ن إجراءات س�اسات العمل �ش�ل رئ�سي في محاف�ات ب؛ ألهدافتتمثل ا في وزارة العمل؛ EPPبرنامج ز�ادة فرص العمل  6.6
ت الموجهة نحو س�اسات سوق العمل النش�ة مثل (التوج�ه الو��في، التشغ�ل، دعم البدء �األعمال مختلفة، والتوسع في توف�ر الخدما

ق�اع الصغ�رة، التدر�ب قص�ر األجل) وتحس�ن وضع العمالة للمجموعات المستهدفة. تهدف لتدر�ب وتشغ�ل النساء في مجاالت: 
ودعم النساء المهتمات بتحس�ن الب��ة و�عادة التدو�ر والتحو�ل إلى سماد، تم : یتم اخت�ار المجاالت المناسبة لتشغ�ل التكنولوج�ا الن��فة

: یتم دعم خر�جات هذا الق�اع لدخول وفي ق�اع تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالتعلى إعادة التدو�ر.  2018س�دة عام  20تدر�ب 
جة وتشغ�لهن في مختلف مجاالت تكنولوج�ا خر� 60سوق العمل �التدر�ب الذ� �صمم حسب مت�لبات أصحاب العمل؛ تم تدر�ب 

: لدعم المرأة إلنشاء أعمالها ومبادراتها الخاصة، مبادرات األعمال وفي ق�اع. 2018المعلومات واالتصاالت في محاف�ة ار�د لعام 
یتمثل �التدر�ب  وفي ق�اع الصحةامرأة.  177؛ تنف�ذ ودعم حاضنات األعمال الصغ�رة؛ عدد المشار�ات 2018أهم اإلنجازات لعام 

وفي ق�اع الرعا�ة النهار�ة (حضانات . 2019لمقدمات خدمات الرعا�ة الصح�ة واالجتماع�ة لكبار السن، ل�تم البدء �التدر�ب عام 
؛ أعداد دل�ل تدر�بي لمقدمات الرعا�ة على 2018مقدمة رعا�ة، ودعم مقدمات الرعا�ة، أهم اإلنجازات عام  450تم تدر�ب  األ�فال):

 س�دة �مقدمات رعا�ة لأل�فال، إنشاء نماذج للحضانات المنزل�ة في شمال وجنوب المملكة. 186عافات األول�ة، وتدر�ب اإلس

 اتخاذ تداب�ر لمنع التحرش الجنسي، �ما في ذلك في م�ان العمل 

كل من " ح�ث نصت التحرش �افة أنواع 306المادة  فقد شملت 2017لعام  المعدل قانون العقو�ات وفقكتدب�ر لمنع التحرش  7.6
عرض فعًال مناف�ًا للح�اء أو وجه أ� عبارات أو قام �حر�ات غ�ر أخالق�ة على وجه مناف للح�اء �القول أو الفعل أو الحر�ة أو 

أکمل ذ�رًا �ان أو أنثى او  18لكل من لم ��مل  عام 15ن�اق ت�ب�قها برفع السن من  ووسع ."اإلشارة تصر�حًا أو تلم�حًا �أ� وس�لة
ومضاعفة العقو�ة  ،المعاقبة على التحرش في م�ان العملو  ،ب��ة عمل خال�ة من التحرشم�رر  306المادة  وتضمندون رضا،  18

او التسه�الت  ،فارتكب الفعل مس��ا استعمال السل�ة ،أو مدیر م�تب استخدام او عامال ف�ه ،على عامل من رب العمل إذا وقع الفعل
أو �ان  ،صدر العنف من األصول أو المحارم أو ممن لهم سل�ة شرع�ة أو قانون�ة السل�ة. ومضاعفتها إذاها من هذه التي �ستمد

ل بدیتو�منع أو أستعمل معه أسلوب الخداع،  ،المجني عل�ه ذ�رًا أم أنثى ال �ست��ع المقاومة �سبب عجز جسد� أو نقص نفسي
 .الوال�ة هذه إذا �ان للجاني وال�ة على المجني عل�ها ف�حرم من القانون أنهنص  ،ولمز�د من الحما�ة .عقو�ة الحبس في حال التكرار

 تحس�ن الخدمات المال�ة والحصول على االئتمان، �ما في ذلك �النسبة للنساء العامالت لحسابهن الخاص  
والتي  2018المعدل لعام ر�بة . هـ من قانون الض9�اعتبار المرأة مع�لة تست��ع الحصول على االعفاءات وفق أح�ام المادة  8.6

للم�لف المرأة المع�لة الحق في الحصول على االعفاء للمعال�ن المنصوص عل�ه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال تنص على 
 .المع�ل�نیتم تقاسمها �التساو� ب�ن أو  ...التقدم لالستفادة من هذا اإلعفاء من أكثر من م�لف مع�ل یتم تقاسمها حسب نسبة االعالة

من تعر�� أفراد العائلة للمو�ف أو للمتقاعد الذین لهم الحق في راتب التقاعد  2018لتقاعد المدني  لقانون  المعدل قانون الوسع  9.6
د� وأجاز أل� من الزوج�ن ان �جمع ب�ن راتبه التقاع أو الزوجة، واألم واألب للمو�فة. �إضافة الزوج ،أو الم�افأة أو التعو�ضات

مرة ثان�ة. ووفق الزواج للعن الزوجات والبنات واالمهات عند  ولم �عد �ق�ع راتب التقاعد نهائ�ا ه من تقاعد زوجه المتوفى.ونص�ب
أو  ،أو �انت مع�لة ألوالدها ،إذا �ان زوجها مقعداً وذلك تم التوسع في منح العالوة العائل�ة للمو�فة؛ المعدل ن�ام الخدمة المدن�ة 

 .) سنة18فقة شرع�ة عن أوالدها و�انت أعمارهم ال تز�د على (م�لقة ال تتقاضى ن

) ونض�ف للحصول على االئتمان خصصت مؤسسة اإلقراض الزراعي لمشروع التمو�ل الر�في منذ بدا�ة 6.10(نش�ر للفقرة  10.6
املة في منا�ق الر�� والباد�ة إحداث نقلة نوع�ة في مفهوم التنم�ة الر�ف�ة الش بهدف) مل�ون دینار، 3سنو�ًا مبلغ ( 2016العام 
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 الق�م ال�اني: التقدم المحرز عبر مجاالت االهتمام الحاسمة اإلثنى ع�ر

 لة والرخاء الم�ترك والعمل الالئقالتنم�ة ال�ام 

ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتك في السنوات الخمس األخ�رة لتعز�ز المساواة ب�ن الجنس�ن ف�ما یتعلق بدور المرأة في العمل �أجر  .6
 والعمالة؟

�ف النساء واالحتفا� بهن وترق�تهن تعز�ز/إنفاذ القوان�ن وما یتعلق �س�اسات وممارسات في أماكن العمل التي تح�ر التم��ز في تو�
  في الق�اع�ن العام والخاص، والتشر�عات المتعلقة �المساواة في األجور

صدر ن�ام معدل لن�ام تأس�س وترخ�ص  ،لتعز�ز مبدأ اإلنصاف �األجر للمعلم�ن في المدارس الخاصة وتنف�ذا ألح�ام القانون  1.6
 ..ب)4.2(ین�ر فقرة  2018المؤسسات التعل�م�ة الخاصة واألجنب�ة لعام 

 قانون العمل على مجلس األمة صادقفي اإلصالح القانوني الداعم لتم��ن المرأة االقتصاد�،  .ب2. 1نش�ر لما ورد في الفقرة  2.6
شؤون  ستقدمو  بدء سر�ان القانون المعدل لقانون العمل. �إصدار "ن�ام عمل مرن" جدید عندوالتزمت وزارة العمل  ،2019المعدل لعام 

اشترا� إللغاء  ،م�لبا لوزارة العمل ؛المرأة من خالل رئاستها المشتر�ة مع وزارة العمل للجنة الو�ن�ة األردن�ة لإلنصاف �األجر
دخول  �ش�ل عقبة أمام سنوات متصلة، والذ� 3العمل مدة للعامل الذ� امضى في الخدمة لد� صاحب  الخضوع ألح�ام الن�ام

أقر �ما ما �عود عل�هم ت�ب�ق أح�امه من فائدة. � �ه �ما ان الن�ام �حاجة لرفع وعي أصحاب العمل مرة.المرأة سوق العمل ألول 
العمل عن �عد  �أش�اله؛ 2018ة المدن�ة لسنة صدرت تعل�مات الدوام المرن في الخدمو  ،رن للعامل�ن في الق�اع العامن�ام العمل الم

  .في الق�اع�ن العام والخاص وعدم االنسحاب منه االقتصاد�ة بتعز�ز مشار�ة المرأة ما �ساهم  ،أو الجزئي أو ساعات العمل المرن 

صدر  ،لضمان منع الممارسات السلب�ة وتبني مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في إجراءات التو��ف وح�ر التم��ز في الق�اع العام 3.6
نس المرشح إلشغال الو�ائف الشاغرة وأن ��ون الترش�ح �عدم تحدید ج �قضي )3(مرفق رقم  2018عام تعم�م عن رئ�س الوزراء 

  لجنس سواء من الذ�ور أو من اإلناث.وفقا لألحق�ة �غض الن�ر عن ا

ش�لت لجنة تكافؤ الفرص في المجلس األعلى  ،على مستو� تعز�ز انفاذ القانون و�موجب قانون حقوق األشخاص ذو� اإلعاقة 4.6
وتسو�تها مع الجهات المعن�ة، وتوف�ر  ،الش�او� المتعلقة �التم��ز على أساس اإلعاقة أو �سببها لتلقي ،لحقوق األشخاص ذو� اإلعاقة

والتعاون مع الجهات المعن�ة  اإلعاقة واندماجهم في سوق العمل، تعز�ز انخرا� ذو� ل ،�س�ر�ة المعقولة في ب��ة العملالترت�بات الت
و� تعلقة �مت�لبات تعز�ز حقوق ذو� اإلعاقة في العمل وغ�رها، وتستقبل اللجنة الش�اإلصدار األدلة اإلرشاد�ة والنشرات التوعو�ة الم

 .) ش�او� تتعلق �العمل6( 2018بلغ عدد الش�او� التي تلقتها من اإلناث بهذا الخصوص للعام  من ذو� اإلعاقة ذ�ورا و�ناثًا،

 )(مثل التعل�م التدر�ب والمهارات واإلعانات ب�ن الجنس�نتقد�م/تعز�ز س�اسات سوق العمل النش�ة المراع�ة للمن�ور المساواة 
ینفذ المجلس الو�ني لشؤون األسرة لتسه�ل �روف االستخدام المالئمة للمرأة ولتوف�ر ُفرص عمل في تخصصات ال�فولة  5.6

رأة على المشار�ة في سوق ملتحف�ز ال "�الشراكة مع وزارة العمل مشروع "دعم وتفع�ل إنشاء الحضانات في الق�اع�ن العام والخاص
�ما  ،دینار 3,200,000، �مبلغ 2020لنها�ة  المشروع �ستمرمناسبة لأل�فال في أماكن العمل، توف�ر مواقع امنة و العمل من خالل 

 22,000توف�ر دعم مالي لتأس�س وتجه�ز الحضانة بتكلفة مال�ة یتم  ،لى إنشاء حضانات مؤسس�ة نموذج�ةأصحاب العمل ع�حفز 
�حد ادني، ما یوفر فرص عمل للمتع�الت عن العمل في تخصصات ال�فولة من حملة الدبلوم، یوفر المشروع  7,200أقصى وكحد 
�فاءتهن في مجال ت�و�ر المهارات  تدر�ب العامالت في الحضانات لرفع ح�ث یتم�احث عن عمل،  500فرصة عمل وتدر�ب  350

الحضانات المؤسس�ة التي یتم فة تكال�ف ومستلزمات التدر�ب والتأه�ل للعمل في النمائ�ة لد� األ�فال، وذلك من خالل تغ��ة �ا
شهرًا في الق�اع العام.  12من رواتب العامالت في الحضانة المؤسس�ة ولمدة  %100والمساهمة بتغ��ة نسبة  ،ها في المشروعإنشاؤ 

على مهارات ال�فولة المب�رة والعمل فتاة  696 ، وتدر�ب2018ع حتى عام فرصة عمل للفت�ات في حضانات المشرو  283ما وفر 
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) مدرب ومدر�ة مؤهل�ن على تنف�ذ هذه الدورات التدر�ب�ة المتخصصة للعمل في 20( وتدر�بفي الحضانات وفي مختلف المحاف�ات؛ 
ووفق وزارة  نات.والعمل في الحضاإصدار دل�ل تدر�بي تأس�سي لتأه�ل وتدر�ب العامالت على ال�فولة المب�رة تم س� الحضانات.

 من ملك�ة الحضانات تعود للنساء. %70وفي إدارة دور الحضانة  %100تش�ل النساء نسبة  التم�ة االجتماع�ة

تحس�ن إجراءات س�اسات العمل �ش�ل رئ�سي في محاف�ات ب؛ ألهدافتتمثل ا في وزارة العمل؛ EPPبرنامج ز�ادة فرص العمل  6.6
ت الموجهة نحو س�اسات سوق العمل النش�ة مثل (التوج�ه الو��في، التشغ�ل، دعم البدء �األعمال مختلفة، والتوسع في توف�ر الخدما

ق�اع الصغ�رة، التدر�ب قص�ر األجل) وتحس�ن وضع العمالة للمجموعات المستهدفة. تهدف لتدر�ب وتشغ�ل النساء في مجاالت: 
ودعم النساء المهتمات بتحس�ن الب��ة و�عادة التدو�ر والتحو�ل إلى سماد، تم : یتم اخت�ار المجاالت المناسبة لتشغ�ل التكنولوج�ا الن��فة

: یتم دعم خر�جات هذا الق�اع لدخول وفي ق�اع تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالتعلى إعادة التدو�ر.  2018س�دة عام  20تدر�ب 
جة وتشغ�لهن في مختلف مجاالت تكنولوج�ا خر� 60سوق العمل �التدر�ب الذ� �صمم حسب مت�لبات أصحاب العمل؛ تم تدر�ب 

: لدعم المرأة إلنشاء أعمالها ومبادراتها الخاصة، مبادرات األعمال وفي ق�اع. 2018المعلومات واالتصاالت في محاف�ة ار�د لعام 
یتمثل �التدر�ب  وفي ق�اع الصحةامرأة.  177؛ تنف�ذ ودعم حاضنات األعمال الصغ�رة؛ عدد المشار�ات 2018أهم اإلنجازات لعام 

وفي ق�اع الرعا�ة النهار�ة (حضانات . 2019لمقدمات خدمات الرعا�ة الصح�ة واالجتماع�ة لكبار السن، ل�تم البدء �التدر�ب عام 
؛ أعداد دل�ل تدر�بي لمقدمات الرعا�ة على 2018مقدمة رعا�ة، ودعم مقدمات الرعا�ة، أهم اإلنجازات عام  450تم تدر�ب  األ�فال):

 س�دة �مقدمات رعا�ة لأل�فال، إنشاء نماذج للحضانات المنزل�ة في شمال وجنوب المملكة. 186عافات األول�ة، وتدر�ب اإلس

 اتخاذ تداب�ر لمنع التحرش الجنسي، �ما في ذلك في م�ان العمل 

كل من " ح�ث نصت التحرش �افة أنواع 306المادة  فقد شملت 2017لعام  المعدل قانون العقو�ات وفقكتدب�ر لمنع التحرش  7.6
عرض فعًال مناف�ًا للح�اء أو وجه أ� عبارات أو قام �حر�ات غ�ر أخالق�ة على وجه مناف للح�اء �القول أو الفعل أو الحر�ة أو 

أکمل ذ�رًا �ان أو أنثى او  18لكل من لم ��مل  عام 15ن�اق ت�ب�قها برفع السن من  ووسع ."اإلشارة تصر�حًا أو تلم�حًا �أ� وس�لة
ومضاعفة العقو�ة  ،المعاقبة على التحرش في م�ان العملو  ،ب��ة عمل خال�ة من التحرشم�رر  306المادة  وتضمندون رضا،  18

او التسه�الت  ،فارتكب الفعل مس��ا استعمال السل�ة ،أو مدیر م�تب استخدام او عامال ف�ه ،على عامل من رب العمل إذا وقع الفعل
أو �ان  ،صدر العنف من األصول أو المحارم أو ممن لهم سل�ة شرع�ة أو قانون�ة السل�ة. ومضاعفتها إذاها من هذه التي �ستمد

ل بدیتو�منع أو أستعمل معه أسلوب الخداع،  ،المجني عل�ه ذ�رًا أم أنثى ال �ست��ع المقاومة �سبب عجز جسد� أو نقص نفسي
 .الوال�ة هذه إذا �ان للجاني وال�ة على المجني عل�ها ف�حرم من القانون أنهنص  ،ولمز�د من الحما�ة .عقو�ة الحبس في حال التكرار

 تحس�ن الخدمات المال�ة والحصول على االئتمان، �ما في ذلك �النسبة للنساء العامالت لحسابهن الخاص  
والتي  2018المعدل لعام ر�بة . هـ من قانون الض9�اعتبار المرأة مع�لة تست��ع الحصول على االعفاءات وفق أح�ام المادة  8.6

للم�لف المرأة المع�لة الحق في الحصول على االعفاء للمعال�ن المنصوص عل�ه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال تنص على 
 .المع�ل�نیتم تقاسمها �التساو� ب�ن أو  ...التقدم لالستفادة من هذا اإلعفاء من أكثر من م�لف مع�ل یتم تقاسمها حسب نسبة االعالة

من تعر�� أفراد العائلة للمو�ف أو للمتقاعد الذین لهم الحق في راتب التقاعد  2018لتقاعد المدني  لقانون  المعدل قانون الوسع  9.6
د� وأجاز أل� من الزوج�ن ان �جمع ب�ن راتبه التقاع أو الزوجة، واألم واألب للمو�فة. �إضافة الزوج ،أو الم�افأة أو التعو�ضات

مرة ثان�ة. ووفق الزواج للعن الزوجات والبنات واالمهات عند  ولم �عد �ق�ع راتب التقاعد نهائ�ا ه من تقاعد زوجه المتوفى.ونص�ب
أو  ،أو �انت مع�لة ألوالدها ،إذا �ان زوجها مقعداً وذلك تم التوسع في منح العالوة العائل�ة للمو�فة؛ المعدل ن�ام الخدمة المدن�ة 

 .) سنة18فقة شرع�ة عن أوالدها و�انت أعمارهم ال تز�د على (م�لقة ال تتقاضى ن

) ونض�ف للحصول على االئتمان خصصت مؤسسة اإلقراض الزراعي لمشروع التمو�ل الر�في منذ بدا�ة 6.10(نش�ر للفقرة  10.6
املة في منا�ق الر�� والباد�ة إحداث نقلة نوع�ة في مفهوم التنم�ة الر�ف�ة الش بهدف) مل�ون دینار، 3سنو�ًا مبلغ ( 2016العام 
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وضمن حزمة م�سرة  ،غ�ر تقل�د�ة وللمرة األولى مرتب�ة �الق�اع الزراعي من خالل فتح مجاالت استثمار ،وخارج مراكز المحاف�ات
لعمل ومصادر المستهدفة، تعمل على توف�ر فرص ا بهدف خلق مشار�ع متوس�ة وصغ�رة ضمن المنا�ق ،من االجراءات والتسه�الت

وتحف�زها  ،وز�ادة مشار�ة المرأة في التنم�ة الزراع�ة ،المحاف�اتق تنم�ة اقتصاد�ة واجتماع�ة متوازنة في �افة و�حق ،تنوعة للدخلم
توف�ر فرص عمل جدیدة لخر�جي الجامعات والمعاهد ومراكز التدر�ب الو�ن�ــة. و�ر�ز المشروع و على العمــــل في الق�اع الزراعي، 

األولو�ة لألسر الر�ف�ة  ه�ل لالستفادة من المشروع اع�اءمن معای�ر التأ. الزراع�ة والر�ف�ة ذات االنتاج�ة السر�عةعلى منح القروض 
ة بنسبنساء ) مل�ون دیناراستفاد منها 3,63) نحو (2018-2016لفترة (لبلغت ق�مة القروض الموجهة لإلناث امرأة. التي تع�لها 

  المستف�دین. ) من42%(

 )والبن�ة التحت�ة والخدمات �ما في اإلرشاد الزراعي �ما في ذلك التقن�ات الذ��ة للمناخة (وصول إلى التقن�ات الحدیثتحس�ن ال 
لتعز�ز وصول الس�دات الى مؤسسة االقراض الزراعي تعقد دورات تدر�ب�ه في مهارات االنتاج الزراع�ة (التصن�ع الغذائي،  11.6

لتسه�ل حصولهن على  ،�ب�ة) و�ع�اؤهن شهادات مصدقة من وزارة الزراعة في النشا� التدر�بيتصن�ع االلبان، تجف�ف االعشاب ال
للبدء في مشار�عهن،  لتوف�ر مصدر مالي دائمر�ات المنزل  من الر�ف�ات العامالتمن  ض، وعمل جمع�ات توف�ر من مجموعةو قر 

و�ة على مهارات االنتاج الحدیثة �التعاون مع مراكز البحث عقد ورش توعلى أقسا�، تم ع و�سدد ،بدون فوائد من القرض االستفادة
الزراعة المائ�ة، ت�ع�م االشجار، تر��ب المهارات الحدیثة في االنتاج (س�دة ر�ف�ة حول  12تستهدف  منها ورشة ،واالرشاد الزراعي

 .االسفنجات للماعز)

ك التداب�ر القانون�ة والس�اس�ة التي تف�د المرأة في التو��ف غ�ر دعم االنتقال من العمل غ�ر الرسمي إلى العمل الرسمي، �ما في ذل 
 الرسمي لتقل�ل أعداد العامل�ن والعامالت غ�ر الن�ام��ن في االقتصاد

لم �صدر ن�ام �حدد االح�ام التي �خضع لها  إال أنهقانون العمل العامالت في الزراعة �أح�امه، �شمل  .1.7مراجعة الفقرة  .أ12.6
قات العمل والراحة والتفت�ش ل�تضمن تن��م عقود عملهم واو  ،راعة والعاملون في المنازل و�هاتها و�ستان��ها ومن في ح�مهمعمال الز 

م�ان�ة استخدام حقهم في العمل المرن، ولتجاوز ل�ضمن خضوعهم للضمان االجتماعي و�و  ،خر� تتعلق �استخدامهموا� أمور ا
) %21.75عات للضمان االجتماعي �اتجاه تخف�ضها عن نسب المساهمات الحال�ة والبالغة (التحد� المتعلق �ارتفاع نسب االقت�ا

 من األجور. 

من ش�لت وزارة العمل لجنة  ،تقل�ص مساحة االقتصاد والعمل غ�ر المن�م وتأث�راته السلب�ة على �روف عمل النساءول.ب 12.6
ن�مة العمل الدول�ة، وقد برعا�ة م ،ا�ار و�ني لالنتقال لالقتصاد المن�ملوضع  ،الح�ومة والق�اع الخاص والنقا�ات العمال�ة ممثلي
احت�اجات مختلف الق�اعات، وترت�ب  لىُتر�ز ع ،خ�ة عمٍل تنف�ذ�ة� 2015لمن�م عام اال�ار الو�ني لالنتقال لالقتصاد ا أ�لق

اره أمرًا ضرور�ًا لتحس�ن �فاءة المنشآت والق�اع األولو�ات تماش�ًا مع تنوع الق�اع غ�ر المن�م �غ�ة تحق�ق نتائج ملموسة، �اعتب
اله��ات الم�ونة لها على قضا�ا تتعلق �االقتصاد غ�ر المن�م في مر�ز التدر�ب  بدورها در�ت من�مة العمل الدول�ة .الخاص ��ل

تعر�� موحد لعمال الق�اع  اعتماد إلى �جابي على العمال واصحاب العمل والح�ومة، هدف اال�ار�مدینة تور�نو، ولما له من عائد إ
الحد من توسع االقتصاد غ�ر المن�م، ووضع منهج�ة للتعامل مع و غ�ر المن�م ومؤسساته لتوح�د الب�انات واالحصاءات القائمة، 

وضمان  المعن�ةالعمالة غ�ر المن�مة، وتحدید ووضع االجراءات التي تناسب ادوار ومسؤول�ات المؤسسات الح�وم�ة وغ�ر الح�وم�ة 
ح�ث  .لموارد المال�ة وتعز�ز العمل المشتركاتوف�ر ، و �حاجة لمتا�عة و�ناء خ�ة تنف�ذ�ةأن هذا اال�ار من التحد�ات دم االزدواج�ة، ع
 تعاني من العمل في الق�اع الزراعي �ش�ل غ�ر من�م �ما ذ�ر. في ق�اع العمل غ�ر المن�م الم النساء أن

 2020-2018�ة الو�ن�ة للشمول المالي االسترات�ج ) حول1.20نش�ر للفقرة ( 13.6

ما اإلجراءات التي اتخذها بلدك في السنوات الخمس األخ�رة لالعتراف ب و/أو الحد من و/أو إعادة توز�ع الرعا�ة غ�ر مدفوعة . 7
 األجر والعمل المنزلي وتعز�ز التوف�ق ب�ن األسرة والعمل؟
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مثل استقصاءات استخدام الوقت، وعمل�ات ( سبة الو�ن�ةفي اإلحصاءات والمحاإدراج الرعا�ة غ�ر مدفوعة األجر والعمل المنزلي  
 )التق��م، والحسا�ات الفرع�ة

هو تأم�ن الموارد المال�ة لتوف�ر  الو�ن�ة التحد� في مجال إدراج الرعا�ة غ�ر مدفوعة األجر والعمل المنزلي في اإلحصاءات 1.7
في توف�ر  م�تهاهألوالعمل على احتساب تكلفته،  ،تخدام الوقت، والعنف ضد المرأة ب�انات للمؤشرات غ�ر المتوفرة ومنها مسح اس

صدور �و . ، وهذا ما تضمنته خ�ة تم��ن المرأة اقتصاد�ا في دول المشرق لألردنمن أهداف التنم�ة المستدامة 5مؤشرات الهدف 
 2017ل لن�ام االبن�ة وتن��م المدن والقر� لسنة لمدینة عمان ون�ام معد 2017تعل�مات ترخ�ص ممارسة المهن من المنزل لعام 

؛ والتي أجازت ترخ�ص وممارسة ومزاولة �عض المهن من داخل المنزل، ما یت�ح فرصة )3(مرفق رقم وفقا لقوان�ن رخص المهن
عدد أكبر من و�التالي دمج  ،وحصر وتقدیر مساهمة هذا الجزء في الناتج المحلي اإلجمالي ،�ن�ةإلدراجها ضمن اإلحصاءات الو 
  الس�دات في ق�اع العمل المن�م.

 توس�ع خدمات رعا�ة األ�فال أو تقد�م الخدمات القائمة �أسعار أكثر �سرًا 
تدر�ب العامالت في مشروع "دعم وتفع�ل إنشاء الحضانات في الق�اع�ن العام والخاص"، یهدف إلى  )5.6الفقرة (كما ورد في  2.7

لت�و�ر المهارات النمائ�ة لد� لتأه�لهن  النواحي جم�ع ال ت�و�ر المهارات النمائ�ة لد� األ�فال من�فاءتهن في مج الحضانات لرفع
) اتفاق�ة تعاون إلنشاء حضانات مؤسس�ة في 63األ�فال تماش�ًا مع التوجهات الحدیثة في رعا�ة ال�فولة الُمب�رة، ح�ث وقعت (

 10) حضانة (40وتشغ�ل ( مؤسسة). 16والجنوب:  30، الوس�: 17(الشمال:  الق�اع�ن العام والخاص موزعة على األقال�م الثالثة
تم و  ،) �فًال من أ�فال العامالت والعامل�ن في المؤسسات1080). استفاد منها (2018حضانة عام  30، و2017-2016لألعوام 

إنشاء وتأث�ث الحضانات من أدوات وت�و�ر مواصفات ومعای�ر  ،سنوات 4-0ت�و�ر دل�ل األنش�ة لمقدمات الرعا�ة لأل�فال من 
  �فل. 12 لدارتستوعب ات، سنوا 4 ها الخدمة ألبنائهن حتى�أول دار حضانة ألبناء السج�نات تقدم ف انشأت .تعل�م�ة واثرائ�ة نمائ�ة

لحضانات في إنشاء االتوسع � ب��ة عمل صد�قة لألسرة من خالل قانون العمل لتوفرمواد في اجر� مجلس األمة تعدیالت على  3.7
على أن تعمل دار الحضانة ضمن برامج وأنش�ة معدة وفقا للمعای�ر النمائ�ة  2018لسنة ن�ام دور الحضانة  نص�ما مل. أماكن الع

ئصهم وقدراتهم تهم وت�و�ر خصا�أشهر وتنش 8سنوات و 4حاالت استثنائ�ة لغا�ة سنوات) ول 4-0المعتمدة بهدف تر��ة األ�فال (من 
تشمل تسه�الت  بذلك و�ة واالنفعال�ة االجتماع�ة، س�تم استقبال الحضانات لأل�فال ذو� االعاقة، ووضع التعل�ماتواللغالجسد�ة 

 .دمجهم

 توس�ع الدعم لألشخاص �بار السن الضعفاء وغ�رهم ممن �حتاجون إلى أش�ال م�ثفة من الرعا�ة  
واعتبرت  ،على االهتمام ��بار السن في إ�ار نهج الرعا�ة ،اع�ةوفي محور الفقر والحما�ة االجتم 2025اقتصرت رؤ�ة األردن  4.7

ماشى مع المعای�ر الدول�ة وأفضل الممارسات، فتح وتوس�ع المجال اكز رعا�ة المسن�ن الموجودة لتتز�ادة قدرات مر  لها سترات�ج�ةأولو�ة ا
�ة إلى المنازل. تعر�� المسن؛ من مة توص�ل األدو توف�ر الخدمات األساس�ة للمسن�ن مثل خدلتش��ل من�مات مجتمع�ة غ�ر ر�ح�ة، و 

ومن المتوقع أن تصل إلى  ،من مجموع الس�ان 2016عام  %7.3نسبتهم  شى مع التعر�� العالمي للمسن�ن،سنة فأكثر یتما 65 بلغ
اع متوس� العمر في ازد�اد مستمر، نت�جة ارتفاع معدل الخصو�ة الكلي، وانخفاض معدل الوف�ات، وارتف وهي ،2020لعام  7.6%

ارتفاع �لفة الرعا�ة المنزل�ة �المتوقَّع عند الوالدة. االهتمام �قضا�ا �بار السن دون المستو� الم�لوب، یواجه هذا الق�اع تحد�ات 
وال بد من  .جهة لكبار السن من أ�باء وممرض�نوندرة التخصصات الصح�ة المو  ،عدم إدراجها ضمن سقوف التأم�ناتوندرتها، و 

مراكز صح�ة  8تقل�ل االعتماد على المستشف�ات، ونقل واستكمال المعالجات إلى المنزل، توجد نزل�ة، و في مفهوم الصحة الم التوسع
بواقع یوم في االسبوع  ، تغ�ى من قبل �ب�ب عام) مر�ز30لى ز�ادتها الى (العمل في وزارة الصحة ا و�جر�  ،صد�قة للكبار السن

 ب وأمراض الش�خوخة، تنف�ذ الورشومي، وتعمل الوزارة على األولو�ات التال�ة: فتح تخصص �تغ��ة �ش�ل یال و�تم العمل على
، عمل دراسات وأ�حاث حول مفهوم التش�خ الصحي والنش� ،يالتدر�ب�ة للكوادر الصح�ة والعامل�ن في دور رعا�ة �بار السن واالهال
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وضمن حزمة م�سرة  ،غ�ر تقل�د�ة وللمرة األولى مرتب�ة �الق�اع الزراعي من خالل فتح مجاالت استثمار ،وخارج مراكز المحاف�ات
لعمل ومصادر المستهدفة، تعمل على توف�ر فرص ا بهدف خلق مشار�ع متوس�ة وصغ�رة ضمن المنا�ق ،من االجراءات والتسه�الت

وتحف�زها  ،وز�ادة مشار�ة المرأة في التنم�ة الزراع�ة ،المحاف�اتق تنم�ة اقتصاد�ة واجتماع�ة متوازنة في �افة و�حق ،تنوعة للدخلم
توف�ر فرص عمل جدیدة لخر�جي الجامعات والمعاهد ومراكز التدر�ب الو�ن�ــة. و�ر�ز المشروع و على العمــــل في الق�اع الزراعي، 

األولو�ة لألسر الر�ف�ة  ه�ل لالستفادة من المشروع اع�اءمن معای�ر التأ. الزراع�ة والر�ف�ة ذات االنتاج�ة السر�عةعلى منح القروض 
ة بنسبنساء ) مل�ون دیناراستفاد منها 3,63) نحو (2018-2016لفترة (لبلغت ق�مة القروض الموجهة لإلناث امرأة. التي تع�لها 

  المستف�دین. ) من42%(

 )والبن�ة التحت�ة والخدمات �ما في اإلرشاد الزراعي �ما في ذلك التقن�ات الذ��ة للمناخة (وصول إلى التقن�ات الحدیثتحس�ن ال 
لتعز�ز وصول الس�دات الى مؤسسة االقراض الزراعي تعقد دورات تدر�ب�ه في مهارات االنتاج الزراع�ة (التصن�ع الغذائي،  11.6

لتسه�ل حصولهن على  ،�ب�ة) و�ع�اؤهن شهادات مصدقة من وزارة الزراعة في النشا� التدر�بيتصن�ع االلبان، تجف�ف االعشاب ال
للبدء في مشار�عهن،  لتوف�ر مصدر مالي دائمر�ات المنزل  من الر�ف�ات العامالتمن  ض، وعمل جمع�ات توف�ر من مجموعةو قر 

و�ة على مهارات االنتاج الحدیثة �التعاون مع مراكز البحث عقد ورش توعلى أقسا�، تم ع و�سدد ،بدون فوائد من القرض االستفادة
الزراعة المائ�ة، ت�ع�م االشجار، تر��ب المهارات الحدیثة في االنتاج (س�دة ر�ف�ة حول  12تستهدف  منها ورشة ،واالرشاد الزراعي

 .االسفنجات للماعز)

ك التداب�ر القانون�ة والس�اس�ة التي تف�د المرأة في التو��ف غ�ر دعم االنتقال من العمل غ�ر الرسمي إلى العمل الرسمي، �ما في ذل 
 الرسمي لتقل�ل أعداد العامل�ن والعامالت غ�ر الن�ام��ن في االقتصاد

لم �صدر ن�ام �حدد االح�ام التي �خضع لها  إال أنهقانون العمل العامالت في الزراعة �أح�امه، �شمل  .1.7مراجعة الفقرة  .أ12.6
قات العمل والراحة والتفت�ش ل�تضمن تن��م عقود عملهم واو  ،راعة والعاملون في المنازل و�هاتها و�ستان��ها ومن في ح�مهمعمال الز 

م�ان�ة استخدام حقهم في العمل المرن، ولتجاوز ل�ضمن خضوعهم للضمان االجتماعي و�و  ،خر� تتعلق �استخدامهموا� أمور ا
) %21.75عات للضمان االجتماعي �اتجاه تخف�ضها عن نسب المساهمات الحال�ة والبالغة (التحد� المتعلق �ارتفاع نسب االقت�ا

 من األجور. 

من ش�لت وزارة العمل لجنة  ،تقل�ص مساحة االقتصاد والعمل غ�ر المن�م وتأث�راته السلب�ة على �روف عمل النساءول.ب 12.6
ن�مة العمل الدول�ة، وقد برعا�ة م ،ا�ار و�ني لالنتقال لالقتصاد المن�ملوضع  ،الح�ومة والق�اع الخاص والنقا�ات العمال�ة ممثلي
احت�اجات مختلف الق�اعات، وترت�ب  لىُتر�ز ع ،خ�ة عمٍل تنف�ذ�ة� 2015لمن�م عام اال�ار الو�ني لالنتقال لالقتصاد ا أ�لق

اره أمرًا ضرور�ًا لتحس�ن �فاءة المنشآت والق�اع األولو�ات تماش�ًا مع تنوع الق�اع غ�ر المن�م �غ�ة تحق�ق نتائج ملموسة، �اعتب
اله��ات الم�ونة لها على قضا�ا تتعلق �االقتصاد غ�ر المن�م في مر�ز التدر�ب  بدورها در�ت من�مة العمل الدول�ة .الخاص ��ل

تعر�� موحد لعمال الق�اع  اعتماد إلى �جابي على العمال واصحاب العمل والح�ومة، هدف اال�ار�مدینة تور�نو، ولما له من عائد إ
الحد من توسع االقتصاد غ�ر المن�م، ووضع منهج�ة للتعامل مع و غ�ر المن�م ومؤسساته لتوح�د الب�انات واالحصاءات القائمة، 

وضمان  المعن�ةالعمالة غ�ر المن�مة، وتحدید ووضع االجراءات التي تناسب ادوار ومسؤول�ات المؤسسات الح�وم�ة وغ�ر الح�وم�ة 
ح�ث  .لموارد المال�ة وتعز�ز العمل المشتركاتوف�ر ، و �حاجة لمتا�عة و�ناء خ�ة تنف�ذ�ةأن هذا اال�ار من التحد�ات دم االزدواج�ة، ع
 تعاني من العمل في الق�اع الزراعي �ش�ل غ�ر من�م �ما ذ�ر. في ق�اع العمل غ�ر المن�م الم النساء أن

 2020-2018�ة الو�ن�ة للشمول المالي االسترات�ج ) حول1.20نش�ر للفقرة ( 13.6

ما اإلجراءات التي اتخذها بلدك في السنوات الخمس األخ�رة لالعتراف ب و/أو الحد من و/أو إعادة توز�ع الرعا�ة غ�ر مدفوعة . 7
 األجر والعمل المنزلي وتعز�ز التوف�ق ب�ن األسرة والعمل؟

ة  مسودة أول�

 

22 
 

مثل استقصاءات استخدام الوقت، وعمل�ات ( سبة الو�ن�ةفي اإلحصاءات والمحاإدراج الرعا�ة غ�ر مدفوعة األجر والعمل المنزلي  
 )التق��م، والحسا�ات الفرع�ة

هو تأم�ن الموارد المال�ة لتوف�ر  الو�ن�ة التحد� في مجال إدراج الرعا�ة غ�ر مدفوعة األجر والعمل المنزلي في اإلحصاءات 1.7
في توف�ر  م�تهاهألوالعمل على احتساب تكلفته،  ،تخدام الوقت، والعنف ضد المرأة ب�انات للمؤشرات غ�ر المتوفرة ومنها مسح اس

صدور �و . ، وهذا ما تضمنته خ�ة تم��ن المرأة اقتصاد�ا في دول المشرق لألردنمن أهداف التنم�ة المستدامة 5مؤشرات الهدف 
 2017ل لن�ام االبن�ة وتن��م المدن والقر� لسنة لمدینة عمان ون�ام معد 2017تعل�مات ترخ�ص ممارسة المهن من المنزل لعام 

؛ والتي أجازت ترخ�ص وممارسة ومزاولة �عض المهن من داخل المنزل، ما یت�ح فرصة )3(مرفق رقم وفقا لقوان�ن رخص المهن
عدد أكبر من و�التالي دمج  ،وحصر وتقدیر مساهمة هذا الجزء في الناتج المحلي اإلجمالي ،�ن�ةإلدراجها ضمن اإلحصاءات الو 
  الس�دات في ق�اع العمل المن�م.

 توس�ع خدمات رعا�ة األ�فال أو تقد�م الخدمات القائمة �أسعار أكثر �سرًا 
تدر�ب العامالت في مشروع "دعم وتفع�ل إنشاء الحضانات في الق�اع�ن العام والخاص"، یهدف إلى  )5.6الفقرة (كما ورد في  2.7

لت�و�ر المهارات النمائ�ة لد� لتأه�لهن  النواحي جم�ع ال ت�و�ر المهارات النمائ�ة لد� األ�فال من�فاءتهن في مج الحضانات لرفع
) اتفاق�ة تعاون إلنشاء حضانات مؤسس�ة في 63األ�فال تماش�ًا مع التوجهات الحدیثة في رعا�ة ال�فولة الُمب�رة، ح�ث وقعت (

 10) حضانة (40وتشغ�ل ( مؤسسة). 16والجنوب:  30، الوس�: 17(الشمال:  الق�اع�ن العام والخاص موزعة على األقال�م الثالثة
تم و  ،) �فًال من أ�فال العامالت والعامل�ن في المؤسسات1080). استفاد منها (2018حضانة عام  30، و2017-2016لألعوام 

إنشاء وتأث�ث الحضانات من أدوات وت�و�ر مواصفات ومعای�ر  ،سنوات 4-0ت�و�ر دل�ل األنش�ة لمقدمات الرعا�ة لأل�فال من 
  �فل. 12 لدارتستوعب ات، سنوا 4 ها الخدمة ألبنائهن حتى�أول دار حضانة ألبناء السج�نات تقدم ف انشأت .تعل�م�ة واثرائ�ة نمائ�ة

لحضانات في إنشاء االتوسع � ب��ة عمل صد�قة لألسرة من خالل قانون العمل لتوفرمواد في اجر� مجلس األمة تعدیالت على  3.7
على أن تعمل دار الحضانة ضمن برامج وأنش�ة معدة وفقا للمعای�ر النمائ�ة  2018لسنة ن�ام دور الحضانة  نص�ما مل. أماكن الع

ئصهم وقدراتهم تهم وت�و�ر خصا�أشهر وتنش 8سنوات و 4حاالت استثنائ�ة لغا�ة سنوات) ول 4-0المعتمدة بهدف تر��ة األ�فال (من 
تشمل تسه�الت  بذلك و�ة واالنفعال�ة االجتماع�ة، س�تم استقبال الحضانات لأل�فال ذو� االعاقة، ووضع التعل�ماتواللغالجسد�ة 

 .دمجهم

 توس�ع الدعم لألشخاص �بار السن الضعفاء وغ�رهم ممن �حتاجون إلى أش�ال م�ثفة من الرعا�ة  
واعتبرت  ،على االهتمام ��بار السن في إ�ار نهج الرعا�ة ،اع�ةوفي محور الفقر والحما�ة االجتم 2025اقتصرت رؤ�ة األردن  4.7

ماشى مع المعای�ر الدول�ة وأفضل الممارسات، فتح وتوس�ع المجال اكز رعا�ة المسن�ن الموجودة لتتز�ادة قدرات مر  لها سترات�ج�ةأولو�ة ا
�ة إلى المنازل. تعر�� المسن؛ من مة توص�ل األدو توف�ر الخدمات األساس�ة للمسن�ن مثل خدلتش��ل من�مات مجتمع�ة غ�ر ر�ح�ة، و 

ومن المتوقع أن تصل إلى  ،من مجموع الس�ان 2016عام  %7.3نسبتهم  شى مع التعر�� العالمي للمسن�ن،سنة فأكثر یتما 65 بلغ
اع متوس� العمر في ازد�اد مستمر، نت�جة ارتفاع معدل الخصو�ة الكلي، وانخفاض معدل الوف�ات، وارتف وهي ،2020لعام  7.6%

ارتفاع �لفة الرعا�ة المنزل�ة �المتوقَّع عند الوالدة. االهتمام �قضا�ا �بار السن دون المستو� الم�لوب، یواجه هذا الق�اع تحد�ات 
وال بد من  .جهة لكبار السن من أ�باء وممرض�نوندرة التخصصات الصح�ة المو  ،عدم إدراجها ضمن سقوف التأم�ناتوندرتها، و 

مراكز صح�ة  8تقل�ل االعتماد على المستشف�ات، ونقل واستكمال المعالجات إلى المنزل، توجد نزل�ة، و في مفهوم الصحة الم التوسع
بواقع یوم في االسبوع  ، تغ�ى من قبل �ب�ب عام) مر�ز30لى ز�ادتها الى (العمل في وزارة الصحة ا و�جر�  ،صد�قة للكبار السن

 ب وأمراض الش�خوخة، تنف�ذ الورشومي، وتعمل الوزارة على األولو�ات التال�ة: فتح تخصص �تغ��ة �ش�ل یال و�تم العمل على
، عمل دراسات وأ�حاث حول مفهوم التش�خ الصحي والنش� ،يالتدر�ب�ة للكوادر الصح�ة والعامل�ن في دور رعا�ة �بار السن واالهال
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النقص في األ�حاث و  ،صاص ش�خوخة، قلة الموارد المال�ة�باء اخت، وتجاوز التحد�ات المتعلقة �عدم وجود أواقع �بار السنحول 
 .والدراسات

 تقد�م أو تعز�ز إجازة األمومة/األبوة/الوالد�ة أو أ� نوع آخر من اإلجازات العائل�ة 
 ..ج)4.2العمل (الفقرة أ�ام في قانون  3إجازة األبوة لمدة  مجلس األمة لمدة یوم�ن. وأقرإجازة األبوة ن�ام الخدمة المدن�ة  �منح 5.7

الرعا�ة غ�ر  االستثمار في البن�ة التحت�ة الموفرة للوقت والعمل، مثل النقل العام والكهر�اء والم�اه والصرف الصحي، للحد من عبء 
 مدفوعة األجر والعمل المنزلي على النساء

�ن �صفة غ�ر رسم�ة من العمل �صفة �ة، وتم��ن العاملدنت �األعمال من البدء �مشار�عهم ��لف وأعباء مال�ة متلتم��ن المبتدئا 6.7
 ).1.7الفقرة  (تراجع تعل�مات ترخ�ص ممارسة المهن من داخل المنزل 2017لتن��م ترخ�ص العمل من المنزل صدرت عام ، و قانون�ة

�وس�لة إرشاد�ة مبس�ة  ،27وتم العمل على ت�و�ر دل�ل خاص بتعل�مات مزاولة العمل من المنزل (دل�لك لبدء عملك من المنزل)
و�جراءات التسج�ل والشرو� الفن�ة  ،مارستهاوأنواع المهن المسموح ترخ�ص م ،للتعر�� �أهم�ة و��ف�ة ترخ�ص األعمال من المنزل

 .وتحد� ارتفاع رسوم الترخ�ص لهذه المهن ،والتن��م�ة، إال أن األمور المتعلقة �ضر�بة الدخل تش�ل عائقا أمام العمل �ش�ل رسمي

�مساهمة المرأة  والتي تعترف إدخال تغ��رات قانون�ة ف�ما یتعلق بتقس�م األصول الزوج�ة أو استحقاقات المعاش التقاعد� �عد ال�الق 
 غ�ر مدفوعة األجر في األسرة أثناء الزواج

وضمن الئحة  .) أ.2. 1یتعلق �االستحقاقات التقاعد�ة (یراجع الفقرة  2018جر� تعدیل على قانون التقاعد المدني لعام  7.7
 تضمنت ،ألمة عند �ل تش��ل جدید للمجلسالم�الب في اإلصالحات في الس�اسات والتشر�عات التي تقدمها شؤون المرأة لمجلس ا

�اقتسام األموال المتحصلة عند انقضاء  ،لضمان ت�ب�ق حق السعي 155المادة في  تعدیل على قانون األحوال الشخص�ة الالئحة
ة الزوج�ة، ذلك أن مباشرة أو غ�ر مباشرة في ما تم تحص�له أثناء الح�ا �نالزوجأ� من الزوج�ة؛ �الوفاة أو �ال�الق، اعترافا �مساهمة 

�القها و�عد المانع األدبي �ث�را ما �حول دون توث�ق حقوق أ� من ال�رف�ن، ولمعالجة األضرار التي تتعرض لها المرأة المسنة عند 
 .2019أمام مجلس األمة في بدا�ة ن�سان القانون زواج دام لمدة �و�لة، إال أن مجلس األمة لم �ستجب لهذا التعدیل إثر عرض 

خالل  ل أدخلت دولتك تداب�ر التقشف/ضب� أوضاع المال�ة العامة، مثل تخف�ض اإلنفاق العام أو تخف�ض عمالة الق�اع العامه. 8
 السنوات الخمس الماض�ة؟ ال

 القضاء على الفقر والحما�ة االجتماع�ة وال�دمات االجتماع�ة 

 للحد من/القضاء على الفقر ب�ن النساء والفت�ات؟ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتك في السنوات الخمس األخ�رة . 9
تعز�ز وصول النساء الفق�رات إلى العمل الالئق من خالل س�اسات سوق العمل النش�ة مثل التدر�ب على العمل، والمهارات،  

 و�عانات التشغ�ل، وما إلى ذلك والتداب�ر الهادفة)
یتمثل المشروع �إنشاء فروع للشر�ات أو المصانع في المنا�ق النائ�ة ذات  :مبادرة الفروع االنتاج�ة في وزارة العملنموذج  1.9

و�ساهم في جذب االستثمارات للمنا�ق  ،وف�ر فرص تدر�ب وتشغ�ل للمتع�ل�ن خاصة النساءفقر والب�الة المرتفعة، ح�ث یمعدالت ال
�اإلضافة للمساهمة  ،سنوات 3مبنى للمستثمر مجانا لمدة �لفة البناء و�منح ال ثمر حوافز تتمثل �المساهمة في دفعالنائ�ة؛ �منح المست

منتشرة في مختلف فرعا  23عدد الفروع العاملة حال�ا  شهر. 12مدة الحد األدنى لألجور ل من %50بدعم رواتب العامل�ن بنسبة 
مل�ون دینار.  22بلغت تمو�ل  فرصة مع�مها للفت�ات �ق�مة 6338فرصة عمل، تحقق منها  8040تستهدف توف�ر  المملكة، منا�ق

                                                           
 https://bit.ly/2W5ZgeKالخاص بتعل�مات مزاولة العمل من المنزل (دل�لك لبدء عملك من المنزل)على الرا��  لال�الع على الدل�ل 27 
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نشاء المز�د من الفروع وضمن خ�ة التوسع إل مل�ون دینار، 15فة مال�ة ) فرصة عمل ��ل2980تحت اإلنشاء ستوفر (فروع  8یوجد 
فرصة عمل، و��لفة  1660فروع ق�د اإلجراء تستهدف توف�ر  9لتوف�ر فرص العمل للشباب العا�ل�ن عن العمل وخاصة اإلناث، ثمة 

 افرع 13إلنشاء  للتنس�ق مع مستثمر�ن العمل وزارةفي  �جر� العمل ؛مل�ون دینار أردني. ولكونه أحدث أثرا ملموسا 8كثر من ة أمال�
 .اجدید

 .)6.6الفقرة  تراجع( ؛EPPبرنامج ز�ادة فرص العمل و�ذلك  2.9

في معرض  14تم تنف�ذ العامالت في التشغ�ل الذاتي،  منتجاتلتسو�ق وزارة العمل معارض تسو�ق منتجات الس�دات: تنفذ  3.9
-100ل معرض مواصالت والخدمات األساس�ة للمشار�ات، استهدف �ال�اوالت مجان�ة و  توفر المعارض .الخمس سنوات السا�قة

إكسسوارات، صناعات تجم�ل�ة  ،ات، مأكوالت وحلو�ات، خزف�اتس�دة من مختلف المحاف�ات تعرض ف�ه المنتجات (م�رز  120
من�ور النوع  الوزارةتراعي  ...).

االجتماعي عند وضعها للموازنة 
الخاصة بها في �ل برامجها منذ عام 

ارتفعت قد و  ،)3.9(جدول رقم  2017
 2017نار في عام مل�ون دی 6من 
 2019مل�ون لعام  7,426,13إلى 

�اإلضافة لأل�ام الو��ف�ة ومعارض 
 التشغ�ل التي تق�مها الوزارة.

في  ،المستج�بة لسوق العمل هني فرص التدر�بر مؤسسة التدر�ب المتوف : أ.فق�رات الى العمل الالئقلتعز�ز وصول النساء ال 4.9
ء على م البرامج بنا�صم، مان تشغ�لهنا �فرص التشغ�ل عبر عقد اتفاق�ات مع الق�اع الخاص لضور��ه ،المنا�ق األقل ح�ُا والنائ�ة

وتدر�بهن على  ،وضمان االستمرار�ة �ه ،للعمل مهارات الح�ات�ة الالزمة لتأهل�هنالملتحقات �ال احت�اج اصحاب العمل، تزود المؤسسة
ح�ث شهدت عدة مشار�ع إنشاء الخر�جات  .تشب��هن مع المؤسسات التمو�ل�ةو  ،و��ف�ة إنشاء المشار�ع الخاصة بهن ،ر�ادة االعمال

زمة السور�ة أداة فعالة الحضانات. �اتت خ�ة االستجا�ة لألدعم وتفع�ل إنشاء  برنامج) 5.6(تراجع فقرة  .ببهن. عمال خاصة أل
الحصول على دخل من  �ات واألردن�ات فين النساء السور للتواصل مع المؤسسات والق�اع الخاص أدت إلى شراكات ساعدت �ال م

تصر�ح عمل لالج��ن  135387نحو  2019ح�ث بلغ العدد التراكمي وحتى نها�ة شبا� ، "ا���ا"خالل إنتاج أثاث یتم ب�عه في 
 . %4.4تبلغ حصة االناث  2016السور��ن منذ عام 

 65المحاف�ات وعددها  م�ة االجتماع�ة؛ والمنتشرة في �افةمشروع دعم وت�و�ر مراكز تنم�ة المجتمع المحلي في وزارة التن قدم 5.9
سنة  12والد�ة من بدا�ة الحمل حتى التوع�ة والتتنوع ب�ن التم��ن االقتصاد�،  %80 هاالمستف�دات من نسبةبرامج للجنس�ن،  مر�ز

أخر� في هذه  فعال�ة 156وموجهة للنساء،  %60منها  2018حملة توع�ة عام  280تم تنف�ذ و وصحة انجاب�ة وسر�ان الثد�، 
الل برنامج صنادیق االئتمان، ح�ث وفرت فرص عمل من خ وتوف�ر فرص عمل .935واإلناث  147الذ�ور  عدد المستف�دینالمراكز 
تعمل على نشر الوعي �قضا�ا تم��ن  2019لعام  3826جمع�ة نسو�ه من  350�ما یوجد  .فرصة عمل 250ولإلناث  20للذ�ور 

الوزارة �افة الجمع�ات �صنادیق إئتمان ومشار�ع انتاج�ة توفر  وتدعم العنف.لتم��ن االقتصاد� وحما�ة المراة من خاصة ا ،المراة 
) ألف 60�حجم تمو�ل ( ،) مشروع أسر منتجه في محاف�ة الزرقاء32تم تمو�ل ( .فرص عمل للنساء ضمن برنامج االسر المنتجه

جمع�ة نسو�ة  )75(استفادت  دینار.) مل�ون 1.620و�تمو�ل ( ،ة �مشروع أسر منتجه) س�د900( تلتأه وعلى مستو� المملكة دینار.
 .2018حتى عام صنادیق إئتمان جمع�ة حاصلة على  85و) 2017-2008( خ�ر�ة

 2021 2020 2019 2018 2017 البرنامج
اإلدارة وال�دمات 

 الم�اندة
4,368,482 4,388,340 1,109,000 1,313,070 1,530,540 

 929,500 925,100 1,007,000 895,620 760,051 تن��م سوق العمل
 8,256,500 7,941,920 5,310,130 1,620,450 913,028 التدر�ب والت�غ�ل

 10,716,540 10,180,090 7,426,130 6,904,410 6,041,561  المجموع
 )2021-2017رة لإلناث موزعة حسب البرامج للسنوات (: المخصصات المقد3.9جدول رقم 



دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس   |   357

ة  مسودة أول�

 

23 
 

النقص في األ�حاث و  ،صاص ش�خوخة، قلة الموارد المال�ة�باء اخت، وتجاوز التحد�ات المتعلقة �عدم وجود أواقع �بار السنحول 
 .والدراسات

 تقد�م أو تعز�ز إجازة األمومة/األبوة/الوالد�ة أو أ� نوع آخر من اإلجازات العائل�ة 
 ..ج)4.2العمل (الفقرة أ�ام في قانون  3إجازة األبوة لمدة  مجلس األمة لمدة یوم�ن. وأقرإجازة األبوة ن�ام الخدمة المدن�ة  �منح 5.7

الرعا�ة غ�ر  االستثمار في البن�ة التحت�ة الموفرة للوقت والعمل، مثل النقل العام والكهر�اء والم�اه والصرف الصحي، للحد من عبء 
 مدفوعة األجر والعمل المنزلي على النساء

�ن �صفة غ�ر رسم�ة من العمل �صفة �ة، وتم��ن العاملدنت �األعمال من البدء �مشار�عهم ��لف وأعباء مال�ة متلتم��ن المبتدئا 6.7
 ).1.7الفقرة  (تراجع تعل�مات ترخ�ص ممارسة المهن من داخل المنزل 2017لتن��م ترخ�ص العمل من المنزل صدرت عام ، و قانون�ة

�وس�لة إرشاد�ة مبس�ة  ،27وتم العمل على ت�و�ر دل�ل خاص بتعل�مات مزاولة العمل من المنزل (دل�لك لبدء عملك من المنزل)
و�جراءات التسج�ل والشرو� الفن�ة  ،مارستهاوأنواع المهن المسموح ترخ�ص م ،للتعر�� �أهم�ة و��ف�ة ترخ�ص األعمال من المنزل

 .وتحد� ارتفاع رسوم الترخ�ص لهذه المهن ،والتن��م�ة، إال أن األمور المتعلقة �ضر�بة الدخل تش�ل عائقا أمام العمل �ش�ل رسمي

�مساهمة المرأة  والتي تعترف إدخال تغ��رات قانون�ة ف�ما یتعلق بتقس�م األصول الزوج�ة أو استحقاقات المعاش التقاعد� �عد ال�الق 
 غ�ر مدفوعة األجر في األسرة أثناء الزواج

وضمن الئحة  .) أ.2. 1یتعلق �االستحقاقات التقاعد�ة (یراجع الفقرة  2018جر� تعدیل على قانون التقاعد المدني لعام  7.7
 تضمنت ،ألمة عند �ل تش��ل جدید للمجلسالم�الب في اإلصالحات في الس�اسات والتشر�عات التي تقدمها شؤون المرأة لمجلس ا

�اقتسام األموال المتحصلة عند انقضاء  ،لضمان ت�ب�ق حق السعي 155المادة في  تعدیل على قانون األحوال الشخص�ة الالئحة
ة الزوج�ة، ذلك أن مباشرة أو غ�ر مباشرة في ما تم تحص�له أثناء الح�ا �نالزوجأ� من الزوج�ة؛ �الوفاة أو �ال�الق، اعترافا �مساهمة 

�القها و�عد المانع األدبي �ث�را ما �حول دون توث�ق حقوق أ� من ال�رف�ن، ولمعالجة األضرار التي تتعرض لها المرأة المسنة عند 
 .2019أمام مجلس األمة في بدا�ة ن�سان القانون زواج دام لمدة �و�لة، إال أن مجلس األمة لم �ستجب لهذا التعدیل إثر عرض 

خالل  ل أدخلت دولتك تداب�ر التقشف/ضب� أوضاع المال�ة العامة، مثل تخف�ض اإلنفاق العام أو تخف�ض عمالة الق�اع العامه. 8
 السنوات الخمس الماض�ة؟ ال

 القضاء على الفقر والحما�ة االجتماع�ة وال�دمات االجتماع�ة 

 للحد من/القضاء على الفقر ب�ن النساء والفت�ات؟ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتك في السنوات الخمس األخ�رة . 9
تعز�ز وصول النساء الفق�رات إلى العمل الالئق من خالل س�اسات سوق العمل النش�ة مثل التدر�ب على العمل، والمهارات،  

 و�عانات التشغ�ل، وما إلى ذلك والتداب�ر الهادفة)
یتمثل المشروع �إنشاء فروع للشر�ات أو المصانع في المنا�ق النائ�ة ذات  :مبادرة الفروع االنتاج�ة في وزارة العملنموذج  1.9

و�ساهم في جذب االستثمارات للمنا�ق  ،وف�ر فرص تدر�ب وتشغ�ل للمتع�ل�ن خاصة النساءفقر والب�الة المرتفعة، ح�ث یمعدالت ال
�اإلضافة للمساهمة  ،سنوات 3مبنى للمستثمر مجانا لمدة �لفة البناء و�منح ال ثمر حوافز تتمثل �المساهمة في دفعالنائ�ة؛ �منح المست

منتشرة في مختلف فرعا  23عدد الفروع العاملة حال�ا  شهر. 12مدة الحد األدنى لألجور ل من %50بدعم رواتب العامل�ن بنسبة 
مل�ون دینار.  22بلغت تمو�ل  فرصة مع�مها للفت�ات �ق�مة 6338فرصة عمل، تحقق منها  8040تستهدف توف�ر  المملكة، منا�ق

                                                           
 https://bit.ly/2W5ZgeKالخاص بتعل�مات مزاولة العمل من المنزل (دل�لك لبدء عملك من المنزل)على الرا��  لال�الع على الدل�ل 27 
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نشاء المز�د من الفروع وضمن خ�ة التوسع إل مل�ون دینار، 15فة مال�ة ) فرصة عمل ��ل2980تحت اإلنشاء ستوفر (فروع  8یوجد 
فرصة عمل، و��لفة  1660فروع ق�د اإلجراء تستهدف توف�ر  9لتوف�ر فرص العمل للشباب العا�ل�ن عن العمل وخاصة اإلناث، ثمة 

 افرع 13إلنشاء  للتنس�ق مع مستثمر�ن العمل وزارةفي  �جر� العمل ؛مل�ون دینار أردني. ولكونه أحدث أثرا ملموسا 8كثر من ة أمال�
 .اجدید

 .)6.6الفقرة  تراجع( ؛EPPبرنامج ز�ادة فرص العمل و�ذلك  2.9

في معرض  14تم تنف�ذ العامالت في التشغ�ل الذاتي،  منتجاتلتسو�ق وزارة العمل معارض تسو�ق منتجات الس�دات: تنفذ  3.9
-100ل معرض مواصالت والخدمات األساس�ة للمشار�ات، استهدف �ال�اوالت مجان�ة و  توفر المعارض .الخمس سنوات السا�قة

إكسسوارات، صناعات تجم�ل�ة  ،ات، مأكوالت وحلو�ات، خزف�اتس�دة من مختلف المحاف�ات تعرض ف�ه المنتجات (م�رز  120
من�ور النوع  الوزارةتراعي  ...).

االجتماعي عند وضعها للموازنة 
الخاصة بها في �ل برامجها منذ عام 

ارتفعت قد و  ،)3.9(جدول رقم  2017
 2017نار في عام مل�ون دی 6من 
 2019مل�ون لعام  7,426,13إلى 

�اإلضافة لأل�ام الو��ف�ة ومعارض 
 التشغ�ل التي تق�مها الوزارة.

في  ،المستج�بة لسوق العمل هني فرص التدر�بر مؤسسة التدر�ب المتوف : أ.فق�رات الى العمل الالئقلتعز�ز وصول النساء ال 4.9
ء على م البرامج بنا�صم، مان تشغ�لهنا �فرص التشغ�ل عبر عقد اتفاق�ات مع الق�اع الخاص لضور��ه ،المنا�ق األقل ح�ُا والنائ�ة

وتدر�بهن على  ،وضمان االستمرار�ة �ه ،للعمل مهارات الح�ات�ة الالزمة لتأهل�هنالملتحقات �ال احت�اج اصحاب العمل، تزود المؤسسة
ح�ث شهدت عدة مشار�ع إنشاء الخر�جات  .تشب��هن مع المؤسسات التمو�ل�ةو  ،و��ف�ة إنشاء المشار�ع الخاصة بهن ،ر�ادة االعمال

زمة السور�ة أداة فعالة الحضانات. �اتت خ�ة االستجا�ة لألدعم وتفع�ل إنشاء  برنامج) 5.6(تراجع فقرة  .ببهن. عمال خاصة أل
الحصول على دخل من  �ات واألردن�ات فين النساء السور للتواصل مع المؤسسات والق�اع الخاص أدت إلى شراكات ساعدت �ال م

تصر�ح عمل لالج��ن  135387نحو  2019ح�ث بلغ العدد التراكمي وحتى نها�ة شبا� ، "ا���ا"خالل إنتاج أثاث یتم ب�عه في 
 . %4.4تبلغ حصة االناث  2016السور��ن منذ عام 

 65المحاف�ات وعددها  م�ة االجتماع�ة؛ والمنتشرة في �افةمشروع دعم وت�و�ر مراكز تنم�ة المجتمع المحلي في وزارة التن قدم 5.9
سنة  12والد�ة من بدا�ة الحمل حتى التوع�ة والتتنوع ب�ن التم��ن االقتصاد�،  %80 هاالمستف�دات من نسبةبرامج للجنس�ن،  مر�ز

أخر� في هذه  فعال�ة 156وموجهة للنساء،  %60منها  2018حملة توع�ة عام  280تم تنف�ذ و وصحة انجاب�ة وسر�ان الثد�، 
الل برنامج صنادیق االئتمان، ح�ث وفرت فرص عمل من خ وتوف�ر فرص عمل .935واإلناث  147الذ�ور  عدد المستف�دینالمراكز 
تعمل على نشر الوعي �قضا�ا تم��ن  2019لعام  3826جمع�ة نسو�ه من  350�ما یوجد  .فرصة عمل 250ولإلناث  20للذ�ور 

الوزارة �افة الجمع�ات �صنادیق إئتمان ومشار�ع انتاج�ة توفر  وتدعم العنف.لتم��ن االقتصاد� وحما�ة المراة من خاصة ا ،المراة 
) ألف 60�حجم تمو�ل ( ،) مشروع أسر منتجه في محاف�ة الزرقاء32تم تمو�ل ( .فرص عمل للنساء ضمن برنامج االسر المنتجه

جمع�ة نسو�ة  )75(استفادت  دینار.) مل�ون 1.620و�تمو�ل ( ،ة �مشروع أسر منتجه) س�د900( تلتأه وعلى مستو� المملكة دینار.
 .2018حتى عام صنادیق إئتمان جمع�ة حاصلة على  85و) 2017-2008( خ�ر�ة

 2021 2020 2019 2018 2017 البرنامج
اإلدارة وال�دمات 

 الم�اندة
4,368,482 4,388,340 1,109,000 1,313,070 1,530,540 

 929,500 925,100 1,007,000 895,620 760,051 تن��م سوق العمل
 8,256,500 7,941,920 5,310,130 1,620,450 913,028 التدر�ب والت�غ�ل

 10,716,540 10,180,090 7,426,130 6,904,410 6,041,561  المجموع
 )2021-2017رة لإلناث موزعة حسب البرامج للسنوات (: المخصصات المقد3.9جدول رقم 
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�ن تسه�ل وتم��ن الالج��ن السور�ل ،"سبل �سب الع�ش" ترأس وزارة العمل لفر�ق ،ضمن خ�ة االستجا�ة األردن�ة لألزمة السور�ة 6.9
واألنش�ة  ،من االستفادة من مجموعة متعددة من الم�ونات ،��افة تصن�فات القو� العاملة والنوع االجتماعي ،والمجتمع المستض�ف

والعمل من  ،في إنشاء واستدامة المشار�ع الصغ�رة ،المتعلقة بتوف�ر فرص العمل والتدر�ب والتم��ن المهني والتقني والمهارات األساس�ة
اقتصاد�ا من  هذه الف�ة ول�ة تم التأك�د على تم��نضافة لخدمات اإلرشاد والتشب�ك الو��في. و�التنس�ق مع المن�مات الد�اإل ،المنزل

اصالت، المحددات الثقاف�ة، (الحضانات، المو  العمل وتذل�ل عقبات دخولهن السوق  ،لتدر�ب المتخصص والمعتمد لتأه�لهنخالل ا
حق�ق معای�ر العمل تعز�ز تالمنزل، دعم مشار�ع العمل من داخل و  التدر�ب على المهارات الح�ات�ة)و  ،األنش�ة التوع�ة �حقوق المرأة 

لمنا�ق األكثر �ل الهشاشة لتوج�ه المشار�ع لوتحل ،تق��م الخصائص الس�ان�ة للمجتمعات وللنساء في المجتمعات الالئق للنساء،
 هشاشة. 

) من الف�ات 2020-2017اد� والمشار�ة االجتماع�ة لذو� اإلعاقة" (مدرب العمل) (تنفذ وزارة العمل مشروع "التم��ن االقتص 7.9
وتفع�ل برنامج (مشورة الن�راء) لتأه�لهم لتقد�م االستشارة لن�رائهم  ،ذوات اإلعاقة لدمج مختلف اإلعاقات في م�ان العمل ؛المستهدفة

من ضمنهم نساء ذوات اإلعاقة.  ،�ب و�عداد استشار� ن�راءمن ذو� اإلعاقة للتك�ف في العمل، قام خب�ر بتنف�ذ جلسات لتدر 
ع المجلس المساهمة في تحدیث قاعدة الب�انات �ش�ل دور� (الباحث�ن عن عمل، والمشتغل�ن من ذو� اإلعاقة والشر�ات) �التنس�ق مو 

) 6سة التدر�ب المهني، وتدر�ب (واإلحصاءات العامة وتعم�م إدراج ب�انات الخر�ج�ن من مؤس األعلى لشؤون األشخاص ذو� اإلعاقة
مدرب  13مو�ف، تم اعتماد  30تدر�بات استهدفت  3عقد المتدر�ون  .م�سر�ن جدد على دل�ل تشغ�ل ذو� اإلعاقة من مو�في الوزارة

) 6"مدر�ي عمل" خضعوا للتدر�ب من قبل خبراء، وتم تنف�ذ تدر�ب "مدرب عمل" للجمع�ات والشر�ات والق�اع الح�ومي بواقع (
مدرب عمل من الق�اع الخاص والجمع�ات والق�اع الح�ومي ممن استوفوا شرو�  31تم اعتماد  ،شخص 122جلسات استهدف 

�احث عن  293: 2018مستشار� ن�راء من ذو� اإلعاقة. بلغ عدد الباحث�ن والمشتغل�ن من خالل المشروع لعام  10االعتماد، و
 مشتغل. 357عمل و

ابرمت وزارة التنم�ة االجتماع�ة اتفاق�ة مع ه��ة االمم المتحدة للمرأة ضمن  ،ناء قدراتها في العمل الالئقة و�لغا�ات تم��ن المرأ  8.9
وقد �اشرت  ،لمنا�ق التي تشهد نسبة فقر مرتفعةة اقتصاد�ا خصوصا في ایهدف الى بناء قدرات المرأ  ،مشروع اید �اید المرحلة الثان�ة

ة لمشروع سا�قا دعما للمرأ ح�ث حقق هذا ا ،2016عام ل استكماال للتعاون في نفس المجال 2019ام الوزارة بتنف�ذ خ�ة العمل لهذا الع
و�ناء قدراتهن في تسو�ق  ،في المشار�ع الصغ�رة 2016س�دة عام  800ح�ث تم شمول  ،الفق�رة في المجتمع المستض�ف لالج��ن

الذ� �ستهدف بناء قدرات مراكز تنم�ة المجتمع المحلي  قابل االجروتم نقل تجر�ة مشروع العمل م .المنتجات وز�ادة دخلهن االسر� 
وذلك من  ،ة على العمل الالئقأ بهدف توف�ر فرص ام�ان�ة حصول المر  ،) مراكز في المحاف�ات التي تشهد وجود لالج��ن9وعددها (

 االجر �بدیل للمواصالت. �ح�ث ��ون التدر�ب مقابل ،) س�دة800هن یدو�ة �عدد �صل الى (خالل تدر�ب النساء على م

�خدم  2019عام  تنفذه أمانة عمان الكبر�  : مر�ز شرق عمان النسائي لإلبداع؛ولر�ادة المرأة في مجال األعمال ومشار�ع المرأة  9.9
 ،ةالمنتفعات من صندوق المعونة الو�ن�ة وذوات اإلعاق في منا�ق شرق عمان منسنة)  30-18سور�ة �عمر (الردن�ة أو األالمرأة 

اتها في لز�ادة دخلها ورفع قدر  ،الف دینار، بهدف تدر�ب المرأة وحصولها على المهارات في ق�اعات الحرف ال�دو�ة 373.7و��لفة 
والتر��ز على  ،دورات تدر�ب�ة متخصصة في ق�اعات الحرف ال�دو�ة بناء على �لب السوق ین�م المر�ز  مجال التسو�ق االلكتروني،

في بدء  لراغباتخصص ل�عداد التدر�ب المع�ار� المتو  ت الحرف ال�دو�ةمجاالدورات تدر�ب�ة في  8، ستعقد جاتالجودة والتسو�ق للمنت
��ف�ة التعامل مع ، و و�ق �ما ف�ه االلكتروني لمنتجات النساءالتس ار�ة الخاصة أو التو��ف، وتدر�ب مو�في المر�ز علىالتج أعمالهن

 .ور�� المتدر�ات مع فرص العملللعمالء، و�نشاء ن�ام لإلرشاد المهني للنساء والتسل�م  اتالم�تب االلكتروني المنشأ لب�ع المنتج
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 دعم أنش�ة ت�و�ر ر�ادة المرأة في مجال األعمال والمشار�ع 
�عقد برنامج القر� الصح�ة في وزارة  9.9

العدید من الدورات الحرف�ة والمهن�ة  ،الصحة
العا�ل�ن عن لتدر�ب وتأه�ل  ،دار�ةاإلمهارات الو 

فرد. ) 2572( 2016نها�ة استفاد منها ل ،العمل
من  ناء قدرات العامل�ن والمت�وع�نببرامج ومن 

 رقمجدول . یب�ن خالل عقد الدورات التثق�ف�ة
 2016الورشات والدورات منذ مواض�ع  9.9

تش�ل  ،والعدد الكلي للمستف�دین 2019حتى 
 منهم.  %80النساء 

 %8" تخف�ض الفقر إلى 2025 تهدف وث�قة "األردن 2017لعام  %15.7وفقًا لدائرة االحصاءات العامة معدل الفقر الم�لق 10.9
ُبني منهج األردن لمحار�ة  .2020ضاء على الفقر الشدید �حلول . یتوقع أن یتم الق2030عام  %7والوصول �ه إلى . 2025عام 

ل مباشرة محدودة لدعم الشرائح األكثر حاجة، �ما یتماشى مع الهدف األو  الفقر على مفهوم الحما�ة االجتماع�ة الشاملة، مع تدخالت
تقد�م دل�ل على التحاق صندوق المعونة الو�ن�ة؛  ألسرة �الحصول على مساعداتر��ت الح�ومة أهل�ة ا التنم�ة المستدامة.من أجندة 

عدد الفقراء في والتعل�م أل�فالها.  رسالة واضحة لألسرة عن أهم�ة الصحة�وتوف�ر رعا�ة صح�ة مالئمة لهم،  أ�فالها �المدارس،
ر مم�زات مختلفة عن ولهذا الفق ،قد یه�من الفقر الحضر� على الفقرفلمملكة، ل اإلجمالي من الرقم %33.5یتجاوز  المنا�ق الر�ف�ة ال

األخذ ) و 2025-2019( . هذا و�جر� العمل على إعداد االسترات�ج�ة الو�ن�ة للحما�ة االجتماع�ة والقضاء على الفقرالفقر الر�في
 ؛ لتحس�ن أداء المؤسسات الح�وم�ة في م�افحة الفقر خاصة لد� النساء.2019بنها�ة آذار جات نتائج دراسة الفقر التي صدرت�مخر 

 ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتك في السنوات الخمس األخ�رة لتحس�ن الوصول إلى الحما�ة االجتماع�ة للنساء والفت�ات؟  .10
والمساعدة  ل مثل استحقاقات الب�الة، و�رامج األشغال العامة،تقد�م أو تعز�ز الحما�ة االجتماع�ة للنساء العا�الت عن العم 

 االجتماع�ة
ورفع  ،�عد صندوق المعونة الو�ن�ة أهم شب�ة أمان اجتماع�ة شاملة للفقراء، یهدف لتأم�ن الحما�ة والرعا�ة لألسر المحتاجة 1.10

من خالل تقد�م المعونات  مستمرالصول على الدخل لضمان الح ،ودمجهم في سوق العمل ،وقدرات افرادها وتنم�ة ،مستو� مع�شتها
و�رامج  ،وتوف�ر التدر�ب المهني ،ذو� اإلعاقة من �ال الجنس�نالجسد� لألشخاص ومعونات التأه�ل  ،المال�ة الشهر�ة وال�ارئة

أسرة  100,000�قارب  التشغ�ل الخاصة �أبناء األسر المحتاجة، و�قدم الصندوق خدماته في مجال المعونات الشهر�ة المتكررة لما
، %55، والتأه�ل الجسماني %85وال�ارئة ، %61من المعونات الشهر�ة  2018ام من الس�ان، نسبة استفادة اإلناث ع %10 تش�ل

توس�ع شب�ة المستف�دین من خدمات المعونة الو�ن�ة؛ من المتوقع أن تشمل المنهج�ة ، ول%49و�رامج التشغ�ل  ،%71و�رامج التأه�ل 
ضمن آل�ة االستهداف للمنتفع�ن و�رامج التشغ�ل والتدر�ب  ناثإ %60بنسبة ال تقل عن  2020ألف أسرة عام  177الستهداف وآل�ة ا

 المهني. 

السن  ، لتسل�ف النفقة للزوج والزوجة واألصول خاصة �بار2015لعام  �موجب ن�امه ،بدوره �عمل صندوِق تسل�ِف النفقةِ  2.10
وتَم رصُد مل�وَن دیناٍر من  ،ذر تحص�لها من المح�وم عل�ه، و�عتبر أحد آل�ات الحما�ة االجتماع�ةعند تعمن الجنس�ن والفروع 

 2018. بلغت عدد المعامالت المقدمة والمستكملة للشرو� لعام لغا�اِت تنف�ِذ أح�اِمه 2018-2016الم�زان�ِة العامِة سنو�ا لألعوام 
 �فلة. 397�فل و 361إمرأة ونفقة لـ 161ضمنت نفقة لـ، تدینار 204180موعها معاملة حصلت جم�عها على النفقة �ق�مة مج 436

 عدد الم�ار��ن موضوع الدورة
مفاه�م تنمو�ة (ت����, ��ب التأی�د المجتمعي, العمل الت�وعي، إعداد مقترح 

 م�روع)
994 

 450 ارة الم�ار�ع الصغ�رة والت�و�ق إد
 369 تم��ن المرأة في م�تلف المواض�ع 

 500 مهارات االتصال والت�ب�ك
 1067 المدرسة المجتمع�ة

 150 المنزل والمجتمع صدیق ال�فولة
الم�درات والتدخ�ن، محاضرات توعو�ة حول مواض�ع (ز�ادة الوزن وال�منة، م�افحة 

 ت�وعي)العمل ال أمراض ال�تاء،
140 

 )2019 – 2016: برنامج القر� الصح�ة في وزارة الصحة (9.9جدول رقم 



دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس   |   359

ة  مسودة أول�

 

25 
 

�ن تسه�ل وتم��ن الالج��ن السور�ل ،"سبل �سب الع�ش" ترأس وزارة العمل لفر�ق ،ضمن خ�ة االستجا�ة األردن�ة لألزمة السور�ة 6.9
واألنش�ة  ،من االستفادة من مجموعة متعددة من الم�ونات ،��افة تصن�فات القو� العاملة والنوع االجتماعي ،والمجتمع المستض�ف

والعمل من  ،في إنشاء واستدامة المشار�ع الصغ�رة ،المتعلقة بتوف�ر فرص العمل والتدر�ب والتم��ن المهني والتقني والمهارات األساس�ة
اقتصاد�ا من  هذه الف�ة ول�ة تم التأك�د على تم��نضافة لخدمات اإلرشاد والتشب�ك الو��في. و�التنس�ق مع المن�مات الد�اإل ،المنزل

اصالت، المحددات الثقاف�ة، (الحضانات، المو  العمل وتذل�ل عقبات دخولهن السوق  ،لتدر�ب المتخصص والمعتمد لتأه�لهنخالل ا
حق�ق معای�ر العمل تعز�ز تالمنزل، دعم مشار�ع العمل من داخل و  التدر�ب على المهارات الح�ات�ة)و  ،األنش�ة التوع�ة �حقوق المرأة 

لمنا�ق األكثر �ل الهشاشة لتوج�ه المشار�ع لوتحل ،تق��م الخصائص الس�ان�ة للمجتمعات وللنساء في المجتمعات الالئق للنساء،
 هشاشة. 

) من الف�ات 2020-2017اد� والمشار�ة االجتماع�ة لذو� اإلعاقة" (مدرب العمل) (تنفذ وزارة العمل مشروع "التم��ن االقتص 7.9
وتفع�ل برنامج (مشورة الن�راء) لتأه�لهم لتقد�م االستشارة لن�رائهم  ،ذوات اإلعاقة لدمج مختلف اإلعاقات في م�ان العمل ؛المستهدفة

من ضمنهم نساء ذوات اإلعاقة.  ،�ب و�عداد استشار� ن�راءمن ذو� اإلعاقة للتك�ف في العمل، قام خب�ر بتنف�ذ جلسات لتدر 
ع المجلس المساهمة في تحدیث قاعدة الب�انات �ش�ل دور� (الباحث�ن عن عمل، والمشتغل�ن من ذو� اإلعاقة والشر�ات) �التنس�ق مو 

) 6سة التدر�ب المهني، وتدر�ب (واإلحصاءات العامة وتعم�م إدراج ب�انات الخر�ج�ن من مؤس األعلى لشؤون األشخاص ذو� اإلعاقة
مدرب  13مو�ف، تم اعتماد  30تدر�بات استهدفت  3عقد المتدر�ون  .م�سر�ن جدد على دل�ل تشغ�ل ذو� اإلعاقة من مو�في الوزارة

) 6"مدر�ي عمل" خضعوا للتدر�ب من قبل خبراء، وتم تنف�ذ تدر�ب "مدرب عمل" للجمع�ات والشر�ات والق�اع الح�ومي بواقع (
مدرب عمل من الق�اع الخاص والجمع�ات والق�اع الح�ومي ممن استوفوا شرو�  31تم اعتماد  ،شخص 122جلسات استهدف 

�احث عن  293: 2018مستشار� ن�راء من ذو� اإلعاقة. بلغ عدد الباحث�ن والمشتغل�ن من خالل المشروع لعام  10االعتماد، و
 مشتغل. 357عمل و

ابرمت وزارة التنم�ة االجتماع�ة اتفاق�ة مع ه��ة االمم المتحدة للمرأة ضمن  ،ناء قدراتها في العمل الالئقة و�لغا�ات تم��ن المرأ  8.9
وقد �اشرت  ،لمنا�ق التي تشهد نسبة فقر مرتفعةة اقتصاد�ا خصوصا في ایهدف الى بناء قدرات المرأ  ،مشروع اید �اید المرحلة الثان�ة

ة لمشروع سا�قا دعما للمرأ ح�ث حقق هذا ا ،2016عام ل استكماال للتعاون في نفس المجال 2019ام الوزارة بتنف�ذ خ�ة العمل لهذا الع
و�ناء قدراتهن في تسو�ق  ،في المشار�ع الصغ�رة 2016س�دة عام  800ح�ث تم شمول  ،الفق�رة في المجتمع المستض�ف لالج��ن

الذ� �ستهدف بناء قدرات مراكز تنم�ة المجتمع المحلي  قابل االجروتم نقل تجر�ة مشروع العمل م .المنتجات وز�ادة دخلهن االسر� 
وذلك من  ،ة على العمل الالئقأ بهدف توف�ر فرص ام�ان�ة حصول المر  ،) مراكز في المحاف�ات التي تشهد وجود لالج��ن9وعددها (

 االجر �بدیل للمواصالت. �ح�ث ��ون التدر�ب مقابل ،) س�دة800هن یدو�ة �عدد �صل الى (خالل تدر�ب النساء على م

�خدم  2019عام  تنفذه أمانة عمان الكبر�  : مر�ز شرق عمان النسائي لإلبداع؛ولر�ادة المرأة في مجال األعمال ومشار�ع المرأة  9.9
 ،ةالمنتفعات من صندوق المعونة الو�ن�ة وذوات اإلعاق في منا�ق شرق عمان منسنة)  30-18سور�ة �عمر (الردن�ة أو األالمرأة 

اتها في لز�ادة دخلها ورفع قدر  ،الف دینار، بهدف تدر�ب المرأة وحصولها على المهارات في ق�اعات الحرف ال�دو�ة 373.7و��لفة 
والتر��ز على  ،دورات تدر�ب�ة متخصصة في ق�اعات الحرف ال�دو�ة بناء على �لب السوق ین�م المر�ز  مجال التسو�ق االلكتروني،

في بدء  لراغباتخصص ل�عداد التدر�ب المع�ار� المتو  ت الحرف ال�دو�ةمجاالدورات تدر�ب�ة في  8، ستعقد جاتالجودة والتسو�ق للمنت
��ف�ة التعامل مع ، و و�ق �ما ف�ه االلكتروني لمنتجات النساءالتس ار�ة الخاصة أو التو��ف، وتدر�ب مو�في المر�ز علىالتج أعمالهن

 .ور�� المتدر�ات مع فرص العملللعمالء، و�نشاء ن�ام لإلرشاد المهني للنساء والتسل�م  اتالم�تب االلكتروني المنشأ لب�ع المنتج
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 دعم أنش�ة ت�و�ر ر�ادة المرأة في مجال األعمال والمشار�ع 
�عقد برنامج القر� الصح�ة في وزارة  9.9

العدید من الدورات الحرف�ة والمهن�ة  ،الصحة
العا�ل�ن عن لتدر�ب وتأه�ل  ،دار�ةاإلمهارات الو 

فرد. ) 2572( 2016نها�ة استفاد منها ل ،العمل
من  ناء قدرات العامل�ن والمت�وع�نببرامج ومن 

 رقمجدول . یب�ن خالل عقد الدورات التثق�ف�ة
 2016الورشات والدورات منذ مواض�ع  9.9

تش�ل  ،والعدد الكلي للمستف�دین 2019حتى 
 منهم.  %80النساء 

 %8" تخف�ض الفقر إلى 2025 تهدف وث�قة "األردن 2017لعام  %15.7وفقًا لدائرة االحصاءات العامة معدل الفقر الم�لق 10.9
ُبني منهج األردن لمحار�ة  .2020ضاء على الفقر الشدید �حلول . یتوقع أن یتم الق2030عام  %7والوصول �ه إلى . 2025عام 

ل مباشرة محدودة لدعم الشرائح األكثر حاجة، �ما یتماشى مع الهدف األو  الفقر على مفهوم الحما�ة االجتماع�ة الشاملة، مع تدخالت
تقد�م دل�ل على التحاق صندوق المعونة الو�ن�ة؛  ألسرة �الحصول على مساعداتر��ت الح�ومة أهل�ة ا التنم�ة المستدامة.من أجندة 

عدد الفقراء في والتعل�م أل�فالها.  رسالة واضحة لألسرة عن أهم�ة الصحة�وتوف�ر رعا�ة صح�ة مالئمة لهم،  أ�فالها �المدارس،
ر مم�زات مختلفة عن ولهذا الفق ،قد یه�من الفقر الحضر� على الفقرفلمملكة، ل اإلجمالي من الرقم %33.5یتجاوز  المنا�ق الر�ف�ة ال

األخذ ) و 2025-2019( . هذا و�جر� العمل على إعداد االسترات�ج�ة الو�ن�ة للحما�ة االجتماع�ة والقضاء على الفقرالفقر الر�في
 ؛ لتحس�ن أداء المؤسسات الح�وم�ة في م�افحة الفقر خاصة لد� النساء.2019بنها�ة آذار جات نتائج دراسة الفقر التي صدرت�مخر 

 ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتك في السنوات الخمس األخ�رة لتحس�ن الوصول إلى الحما�ة االجتماع�ة للنساء والفت�ات؟  .10
والمساعدة  ل مثل استحقاقات الب�الة، و�رامج األشغال العامة،تقد�م أو تعز�ز الحما�ة االجتماع�ة للنساء العا�الت عن العم 

 االجتماع�ة
ورفع  ،�عد صندوق المعونة الو�ن�ة أهم شب�ة أمان اجتماع�ة شاملة للفقراء، یهدف لتأم�ن الحما�ة والرعا�ة لألسر المحتاجة 1.10

من خالل تقد�م المعونات  مستمرالصول على الدخل لضمان الح ،ودمجهم في سوق العمل ،وقدرات افرادها وتنم�ة ،مستو� مع�شتها
و�رامج  ،وتوف�ر التدر�ب المهني ،ذو� اإلعاقة من �ال الجنس�نالجسد� لألشخاص ومعونات التأه�ل  ،المال�ة الشهر�ة وال�ارئة

أسرة  100,000�قارب  التشغ�ل الخاصة �أبناء األسر المحتاجة، و�قدم الصندوق خدماته في مجال المعونات الشهر�ة المتكررة لما
، %55، والتأه�ل الجسماني %85وال�ارئة ، %61من المعونات الشهر�ة  2018ام من الس�ان، نسبة استفادة اإلناث ع %10 تش�ل

توس�ع شب�ة المستف�دین من خدمات المعونة الو�ن�ة؛ من المتوقع أن تشمل المنهج�ة ، ول%49و�رامج التشغ�ل  ،%71و�رامج التأه�ل 
ضمن آل�ة االستهداف للمنتفع�ن و�رامج التشغ�ل والتدر�ب  ناثإ %60بنسبة ال تقل عن  2020ألف أسرة عام  177الستهداف وآل�ة ا

 المهني. 

السن  ، لتسل�ف النفقة للزوج والزوجة واألصول خاصة �بار2015لعام  �موجب ن�امه ،بدوره �عمل صندوِق تسل�ِف النفقةِ  2.10
وتَم رصُد مل�وَن دیناٍر من  ،ذر تحص�لها من المح�وم عل�ه، و�عتبر أحد آل�ات الحما�ة االجتماع�ةعند تعمن الجنس�ن والفروع 

 2018. بلغت عدد المعامالت المقدمة والمستكملة للشرو� لعام لغا�اِت تنف�ِذ أح�اِمه 2018-2016الم�زان�ِة العامِة سنو�ا لألعوام 
 �فلة. 397�فل و 361إمرأة ونفقة لـ 161ضمنت نفقة لـ، تدینار 204180موعها معاملة حصلت جم�عها على النفقة �ق�مة مج 436

 عدد الم�ار��ن موضوع الدورة
مفاه�م تنمو�ة (ت����, ��ب التأی�د المجتمعي, العمل الت�وعي، إعداد مقترح 

 م�روع)
994 

 450 ارة الم�ار�ع الصغ�رة والت�و�ق إد
 369 تم��ن المرأة في م�تلف المواض�ع 

 500 مهارات االتصال والت�ب�ك
 1067 المدرسة المجتمع�ة

 150 المنزل والمجتمع صدیق ال�فولة
الم�درات والتدخ�ن، محاضرات توعو�ة حول مواض�ع (ز�ادة الوزن وال�منة، م�افحة 

 ت�وعي)العمل ال أمراض ال�تاء،
140 

 )2019 – 2016: برنامج القر� الصح�ة في وزارة الصحة (9.9جدول رقم 



360   |   دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس

ة  مسودة أول�

 

27 
 

ح�ث تعز�ز مبدأ دمج النوع االجتماعي من خالل المساهمة في حزمة متكاملة من اإلجراءات، �ساهم الضمـان االجتماعي في  3.10
وفي حاالت التوقف المؤقت عن  ،ولمدة محدودةو�ضمن توف�ر دخل مناسب خالل فترة التع�ل عن العمل  ،دخًال عند التقاعد یوفر

 شتراك �الضمان خالل فترة التع�ل، والجمع ب�ن المنافع التأم�ن�ة والرواتب.�ضمن استمرار�ة االو  ،العمل �النسبة للمرأة �األمومة

 تقد�م أو تعز�ز التحو�الت النقد�ة المشرو�ة 
نسبة استفادة النساء  ،ةجم�ع أنحاء المملكوهي منتشرة � ،اتة للنساء الفق�ر تقدم صنادیق اقراض المرأة مشار�ع م��رو�ة مشرو� 4.10
ح�ث تضمن مشروع تم��ن المرأة  ،دراسة موسعةل إ�جا�ا أو سلبا ال زال �حاجة إال أن األثر المترتب على تلك القروض .%100منها 

�ة لهذه القروض وآل�ات منحها، وأثرها في تحس�ن ضرورة إجراء دراسة مسح ؛2023–2019ضمن مبادرة المشرق لألعوام  االقتصاد�
أن �عض النساء تحصل على القروض  ذلك .في توف�ر المز�د من التمو�ل لها وتوف�ر فرص عمل مستدامة قبل التوسع ،مستو� الح�اة

� عائل�ة في �ل �لسداد دیون أخر� أو تغ��ة مصار  بلوال یتم االستفادة منها في مشار�ع منتجة،  ،تحت ضغ� من ذ�ور العائلة
عدم للقضاء وتعرضن للسجن وقد أح�لت العدید منهن ل ؛تسدید ضماناتها النساء تحد� الكث�ر من تواجه�التالي و  ،واقع اقتصاد� سئ
ورصد ومتا�عة  ،الصنادیق مما أد� لنتائج سلب�ة في �ل غ�اب دور ح�ومي في معادلة استهداف النساء في هذه ،الوفاء �االلتزامات

تقل  الذ� لدینللم�البة القضائ�ة الغارمات لخصص صندوق الز�اة مبلغ نصف مل�ون دینار لسداد دیون  2018. بنها�ة �عالمشار 
ضافة إلى غارمة. هذا �اإل 639م االفراج عن وت، 1/1/2019دینار حتى تار�خ  396.866تم صرف مبلغ  ف دینار.ق�مته عن ال

وغ�اب الحلول المؤسس�ة المستدامة  ،الحلول واجهت الكث�ر من التساؤالت حول نجاعتها مبادرات الحقة أخر� هذا العام، إال أن هذه
من قانون التنف�ذ التي تج�ز حبس المدین بدین  22المادة ضرورة إلغاء المتعلق �جنبا إلى جنب مع الحل التشر�عي  لهذه القض�ة

   .مدني

امها بتقد�م �افة التسه�الت المم�نة لحصول النساء والفت�ات ) ر�زت مؤسسة االقراض الزراعي اهتم2018-2014خالل ( 5.10
 تخص�ص مشار�ع تر�ز على إع�اء األولو�ة لهن و�أسعار فائدة تفض�ل�ةب ،على التمو�ل الالزم لمشار�عهم الزراع�ة والمدرة للدخل

خاص �النساء فق�. في الر�� والباد�ة  تم��ن المرأة . مشروع 2. مشروع القروض الصغ�رة للحد من مش�لتي الفقر والب�الة. 1 :منها
بلغت ق�مة القروض الموجهة لإلناث  الخدمة. التي تقدم لكافة متلقي فضًال عن مجاالت االستثمار االخر�  ،. مشروع التمو�ل الر�في3
دوق اإلقراض نسبة المقترضات من صنمن إجمالي المستف�دین. و  %31ة ) من اإلناث بنسب11840) مل�ون دینار استفاد منها (53(

ام ألعو مل�ون دینار ل 22.8 إجمالي المقترض�ن، �ق�مة إجمال�ةمن  %27و %25على التوالي  2017، 2016الزراعي لعامي 
 . 2018و 2017

) مل�ون دینار ألنش�ة المشروع للفترة 50مشروع القروض الصغ�رة للحد من مش�لتي الفقر والب�الة: تم تخص�ص ( 1.5.10
و�سعر فائدة �قل  ،ینسجم مع دور المؤسسة وخ�تها اإلقراض�ة في االسترات�ج�ة الو�ن�ة للتنم�ة الزراع�ةو�ما )، 2014-2020(
) مل�ون 17,6( بلغت ق�مة القروض الموجهة لإلناث خالل الخمسة السنوات الماض�ة األسعار المعمول بها في المؤسسة. ) عن2%(

) من إجمالي المستف�دین، وقد خلصت الدراسات التي اجر�ت للمشروع النتائج %53,1) امرأة وفتاة و�نسبة (4329دینار استفاد منها (
التال�ة: الوصول إلى الف�ة المستهدفة (المرأة في الر�� والباد�ة)، خلق فرص عمل تشغ�ل�ة تواز� عدد المستف�دات، تحس�ن المستو� 

وتحف�ز دورهن في النشا� االقتصاد�  ،تكار واإلبداعمن المستف�دات، التشج�ع على االب %77ـومستو� الدخل ل %87ـالغذائي ل
 واالجتماعي.

 مشروع تم��ن المرأة في الر�� والباد�ة األردن�ة خاص �النساء والفت�ات فق�، و�دون فائدة، بدأ العمل �مشروع التمو�ل الر�في 2.5.10
في مفهوم التنم�ة الر�ف�ة الشاملة في الر�� یهدف الى إحداث نقلة نوع�ة  ،) مل�ون دینار سنو�اً 3وخصص له مبلغ ( 2016 عام

م�سرة الخاصة بهذا االجراءات والتسه�الت الوضمن  ،ن خالل فتح مجاالت استثمار زراعي غ�ر تقل�د�ة وللمرة األولىموالباد�ة 
المساهمة و  ،ومصادر متنوعة للدخل ،لعمل، توفر فرص ابهدف خلق مشار�ع متوس�ة وصغ�رة ضمن المنا�ق المستهدفة ،المشروع

ة  مسودة أول�

 

28 
 

وز�ادة وتحف�ز مشار�ة المرأة في التنم�ة  ،ورفع المستو� المع�شي والغذائي لألسر الر�ف�ة ،في تحق�ق تنم�ة اقتصاد�ة واجتماع�ة متوازنة
  عاهد ومراكزبتوف�ر فرص عمل جدیدة لخر�جي الجامعات والم ،والحد من مش�لتي الفقر والب�الة ،الزراع�ة والعمل في الق�اع الزراعي

ومن معای�ر التأه�ل لالستفادة من  ،یر�ز المشروع على منح القروض الزراع�ة والر�ف�ة ذات االنتاج�ة السر�عةالتدر�ب الو�ن�ــة. 
امرأة، ح�ث لألسر الر�ف�ة التي تع�لها  األولو�ة إع�اء المشروع

-2016( بلغت ق�مة القروض الموجهة لإلناث خالل الفترة
 ،) مل�ون دینار3,63شروع التمو�ل الر�في نحو (م) من 2018

) من إجمالي عدد %42) امرأة وفتاة و�نسبة (825استفاد منها (
) دینار 584600المستف�دین. بلغ ق�مة القروض التي تم منحها (

) دینار، المشروع 833333من أصل ما تم تخص�صه للمشروع (
) س�دة وفتاة 149استفاد منها (، )%70ق�د التنف�ذ و�نسبة إنجاز (

  2.5.10الجدول رقم ضمن المحاف�ات المشمولة وفق 

یتم من خالل مشروع القر� الصح�ة في وزارة الصحة تنم�ة المرأة الر�ف�ة من جم�ع النواحي من خالل منح القروض الصغ�رة  6.10 
ش�لت ، ) أسرة632استفاد منها ( 2017) حتى نها�ة 799178ة (المدرة للدخل لألسر الفق�رة في القر�، بلغ إجمالي القروض الممنوح

 من إجمالي المقترض�ن، وهناك العدید من قصص النجاح لس�دات حصلن على قروض في القر� التا�عة للبرنامج.  %38 نسبة النساء

 تقد�م أو تعز�ز التحو�الت النقد�ة غ�ر المشرو�ة 
ساء تمنح ف�ه مشار�ع م��رو�ة لألسر الفق�رة، نسبة الن ؛فقر لد� وزارة التنم�ة االجتماع�ةبرنامج لتعز�ز اإلنتاج�ة والحد من ال 7.10

مخصصات صندوق المعونة الو�ن�ة لتتوسع في تقد�م الدعم النقد� زادت الح�ومة  .2019منذ بدا�ة العام . %50المستف�دات منه 
 177ل�ة االستهداف ات المعونة، من المتوقع أن تشمل المنهج�ة وآضمن منهج�ة توس�ع شب�ة المستف�دین من خدماألكثر فقرا، لألسر 

�أ�  اإلعاقة � ذو  حول التحاقال �؛ قانون حقوق األشخاص ذو� اإلعاقةوفق و . %60لمستف�دات نسبة اإلناث ا 2020ألف أسرة عام 
وضمن خ�ة االستجا�ة  2017عام . ةاستفادته من المعونة النقد� دون  ،برنامج تأه�لي أو رعائي أو حصوله على أ� راتب تقاعد�

 الف أسرة سور�ة مساعدات.  18أردني شهر�ا، وتلقت  5,800سور� والف الجئ  143صلت المساعدات لـلألزمة السور�ة و 

 إصالح برامج الحما�ة االجتماع�ة القائمة على المساهمات لتعز�ز مستو�ات وصول المرأة واستفادتها 
ة �إ�الق وهي مستمر  االجتماعي، ر�ات المنازل �الضماناالشتراك االخت�ار� ل تت�حالجتماعي سسة العامة للضمان االمؤ  8.10

لتشج�ع االنتساب االخت�ار� لحما�ة النساء اجتماع�ًا واقتصاد�ا، ر�ما تكون األوضاع االقتصاد�ة لألسر من  حمالتها اإلعالم�ة
 2018لعام  المدني تعدیالت قانون التقاعدنش�ر ل�ما  لفة االشتراك.�سبب � ،التحد�ات التي ُتع�ق اشتراك ر�ات المنازل �الضمان

 ).أ2.1الفقرة  وفق(

�ما في ذلك  مثل النساء الالتي �عملن في و�ائف غ�ر رسم�ة،(تحس�ن الوصول إلى �ل ما سبق �النسبة إلى ف�ات س�ان�ة مع�نة  
 )اع اإلنسان�ةالعامالت في المنازل؛ والمهاجرات والالج�ات؛ والنساء في األوض

منشرة في جم�ع انحاء المملكة ومعلن عنها لجم�ع الف�ات، رغم أنه �حق لعامالت  ل�ات الحما�ة االجتماع�ة السا�قةان شب�ة آ 9.10
 اشتراكهن في الضمان غ�ر ذ� جدو�. ما �غدو معه ،مدة إقامتهن في األردن رإال أنه �سبب قص ،المنازل االشتراك بهذه الصنادیق

  لهم �إنشاء أعمال تجار�ة منزل�ة. خص التم��ن االقتصاد� لالج��ن السور��ن، ف�تم ذلك من خالل السماحوف�ما �

 . ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتك في السنوات الخمس األخ�رة لتحس�ن النتائج الصح�ة للنساء والفت�ات بها؟11
 العامة ق التغ��ة الصح�ة الشاملة أو خدمات الصحةتعز�ز حصول النساء على الخدمات الصح�ة من خالل توس�ع ن�ا 

 ن�بة االنجاز ق�مة التمو�ل المقدم(دینار) عدد الم�تف�دات المحاف�ة
 %100 220000 56 معان

 %52 103000 26 ال�ف�لة
 %67 134600 35 عجلون  

 %64 127000 32 العقبة
 %70 584600 149 اإلجمالي

التمو�ل عدد المستف�دات من التمو�ل المقدم من قروض مشروع  2.5.10جدول رقم 
 حسب المحاف�ة 2018 – 2016في الر�
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ح�ث تعز�ز مبدأ دمج النوع االجتماعي من خالل المساهمة في حزمة متكاملة من اإلجراءات، �ساهم الضمـان االجتماعي في  3.10
وفي حاالت التوقف المؤقت عن  ،ولمدة محدودةو�ضمن توف�ر دخل مناسب خالل فترة التع�ل عن العمل  ،دخًال عند التقاعد یوفر

 شتراك �الضمان خالل فترة التع�ل، والجمع ب�ن المنافع التأم�ن�ة والرواتب.�ضمن استمرار�ة االو  ،العمل �النسبة للمرأة �األمومة

 تقد�م أو تعز�ز التحو�الت النقد�ة المشرو�ة 
نسبة استفادة النساء  ،ةجم�ع أنحاء المملكوهي منتشرة � ،اتة للنساء الفق�ر تقدم صنادیق اقراض المرأة مشار�ع م��رو�ة مشرو� 4.10
ح�ث تضمن مشروع تم��ن المرأة  ،دراسة موسعةل إ�جا�ا أو سلبا ال زال �حاجة إال أن األثر المترتب على تلك القروض .%100منها 

�ة لهذه القروض وآل�ات منحها، وأثرها في تحس�ن ضرورة إجراء دراسة مسح ؛2023–2019ضمن مبادرة المشرق لألعوام  االقتصاد�
أن �عض النساء تحصل على القروض  ذلك .في توف�ر المز�د من التمو�ل لها وتوف�ر فرص عمل مستدامة قبل التوسع ،مستو� الح�اة

� عائل�ة في �ل �لسداد دیون أخر� أو تغ��ة مصار  بلوال یتم االستفادة منها في مشار�ع منتجة،  ،تحت ضغ� من ذ�ور العائلة
عدم للقضاء وتعرضن للسجن وقد أح�لت العدید منهن ل ؛تسدید ضماناتها النساء تحد� الكث�ر من تواجه�التالي و  ،واقع اقتصاد� سئ
ورصد ومتا�عة  ،الصنادیق مما أد� لنتائج سلب�ة في �ل غ�اب دور ح�ومي في معادلة استهداف النساء في هذه ،الوفاء �االلتزامات

تقل  الذ� لدینللم�البة القضائ�ة الغارمات لخصص صندوق الز�اة مبلغ نصف مل�ون دینار لسداد دیون  2018. بنها�ة �عالمشار 
ضافة إلى غارمة. هذا �اإل 639م االفراج عن وت، 1/1/2019دینار حتى تار�خ  396.866تم صرف مبلغ  ف دینار.ق�مته عن ال

وغ�اب الحلول المؤسس�ة المستدامة  ،الحلول واجهت الكث�ر من التساؤالت حول نجاعتها مبادرات الحقة أخر� هذا العام، إال أن هذه
من قانون التنف�ذ التي تج�ز حبس المدین بدین  22المادة ضرورة إلغاء المتعلق �جنبا إلى جنب مع الحل التشر�عي  لهذه القض�ة

   .مدني

امها بتقد�م �افة التسه�الت المم�نة لحصول النساء والفت�ات ) ر�زت مؤسسة االقراض الزراعي اهتم2018-2014خالل ( 5.10
 تخص�ص مشار�ع تر�ز على إع�اء األولو�ة لهن و�أسعار فائدة تفض�ل�ةب ،على التمو�ل الالزم لمشار�عهم الزراع�ة والمدرة للدخل

خاص �النساء فق�. في الر�� والباد�ة  تم��ن المرأة . مشروع 2. مشروع القروض الصغ�رة للحد من مش�لتي الفقر والب�الة. 1 :منها
بلغت ق�مة القروض الموجهة لإلناث  الخدمة. التي تقدم لكافة متلقي فضًال عن مجاالت االستثمار االخر�  ،. مشروع التمو�ل الر�في3
دوق اإلقراض نسبة المقترضات من صنمن إجمالي المستف�دین. و  %31ة ) من اإلناث بنسب11840) مل�ون دینار استفاد منها (53(

ام ألعو مل�ون دینار ل 22.8 إجمالي المقترض�ن، �ق�مة إجمال�ةمن  %27و %25على التوالي  2017، 2016الزراعي لعامي 
 . 2018و 2017

) مل�ون دینار ألنش�ة المشروع للفترة 50مشروع القروض الصغ�رة للحد من مش�لتي الفقر والب�الة: تم تخص�ص ( 1.5.10
و�سعر فائدة �قل  ،ینسجم مع دور المؤسسة وخ�تها اإلقراض�ة في االسترات�ج�ة الو�ن�ة للتنم�ة الزراع�ةو�ما )، 2014-2020(
) مل�ون 17,6( بلغت ق�مة القروض الموجهة لإلناث خالل الخمسة السنوات الماض�ة األسعار المعمول بها في المؤسسة. ) عن2%(

) من إجمالي المستف�دین، وقد خلصت الدراسات التي اجر�ت للمشروع النتائج %53,1) امرأة وفتاة و�نسبة (4329دینار استفاد منها (
التال�ة: الوصول إلى الف�ة المستهدفة (المرأة في الر�� والباد�ة)، خلق فرص عمل تشغ�ل�ة تواز� عدد المستف�دات، تحس�ن المستو� 

وتحف�ز دورهن في النشا� االقتصاد�  ،تكار واإلبداعمن المستف�دات، التشج�ع على االب %77ـومستو� الدخل ل %87ـالغذائي ل
 واالجتماعي.

 مشروع تم��ن المرأة في الر�� والباد�ة األردن�ة خاص �النساء والفت�ات فق�، و�دون فائدة، بدأ العمل �مشروع التمو�ل الر�في 2.5.10
في مفهوم التنم�ة الر�ف�ة الشاملة في الر�� یهدف الى إحداث نقلة نوع�ة  ،) مل�ون دینار سنو�اً 3وخصص له مبلغ ( 2016 عام

م�سرة الخاصة بهذا االجراءات والتسه�الت الوضمن  ،ن خالل فتح مجاالت استثمار زراعي غ�ر تقل�د�ة وللمرة األولىموالباد�ة 
المساهمة و  ،ومصادر متنوعة للدخل ،لعمل، توفر فرص ابهدف خلق مشار�ع متوس�ة وصغ�رة ضمن المنا�ق المستهدفة ،المشروع
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وز�ادة وتحف�ز مشار�ة المرأة في التنم�ة  ،ورفع المستو� المع�شي والغذائي لألسر الر�ف�ة ،في تحق�ق تنم�ة اقتصاد�ة واجتماع�ة متوازنة
  عاهد ومراكزبتوف�ر فرص عمل جدیدة لخر�جي الجامعات والم ،والحد من مش�لتي الفقر والب�الة ،الزراع�ة والعمل في الق�اع الزراعي

ومن معای�ر التأه�ل لالستفادة من  ،یر�ز المشروع على منح القروض الزراع�ة والر�ف�ة ذات االنتاج�ة السر�عةالتدر�ب الو�ن�ــة. 
امرأة، ح�ث لألسر الر�ف�ة التي تع�لها  األولو�ة إع�اء المشروع

-2016( بلغت ق�مة القروض الموجهة لإلناث خالل الفترة
 ،) مل�ون دینار3,63شروع التمو�ل الر�في نحو (م) من 2018

) من إجمالي عدد %42) امرأة وفتاة و�نسبة (825استفاد منها (
) دینار 584600المستف�دین. بلغ ق�مة القروض التي تم منحها (

) دینار، المشروع 833333من أصل ما تم تخص�صه للمشروع (
) س�دة وفتاة 149استفاد منها (، )%70ق�د التنف�ذ و�نسبة إنجاز (

  2.5.10الجدول رقم ضمن المحاف�ات المشمولة وفق 

یتم من خالل مشروع القر� الصح�ة في وزارة الصحة تنم�ة المرأة الر�ف�ة من جم�ع النواحي من خالل منح القروض الصغ�رة  6.10 
ش�لت ، ) أسرة632استفاد منها ( 2017) حتى نها�ة 799178ة (المدرة للدخل لألسر الفق�رة في القر�، بلغ إجمالي القروض الممنوح

 من إجمالي المقترض�ن، وهناك العدید من قصص النجاح لس�دات حصلن على قروض في القر� التا�عة للبرنامج.  %38 نسبة النساء

 تقد�م أو تعز�ز التحو�الت النقد�ة غ�ر المشرو�ة 
ساء تمنح ف�ه مشار�ع م��رو�ة لألسر الفق�رة، نسبة الن ؛فقر لد� وزارة التنم�ة االجتماع�ةبرنامج لتعز�ز اإلنتاج�ة والحد من ال 7.10

مخصصات صندوق المعونة الو�ن�ة لتتوسع في تقد�م الدعم النقد� زادت الح�ومة  .2019منذ بدا�ة العام . %50المستف�دات منه 
 177ل�ة االستهداف ات المعونة، من المتوقع أن تشمل المنهج�ة وآضمن منهج�ة توس�ع شب�ة المستف�دین من خدماألكثر فقرا، لألسر 

�أ�  اإلعاقة � ذو  حول التحاقال �؛ قانون حقوق األشخاص ذو� اإلعاقةوفق و . %60لمستف�دات نسبة اإلناث ا 2020ألف أسرة عام 
وضمن خ�ة االستجا�ة  2017عام . ةاستفادته من المعونة النقد� دون  ،برنامج تأه�لي أو رعائي أو حصوله على أ� راتب تقاعد�

 الف أسرة سور�ة مساعدات.  18أردني شهر�ا، وتلقت  5,800سور� والف الجئ  143صلت المساعدات لـلألزمة السور�ة و 

 إصالح برامج الحما�ة االجتماع�ة القائمة على المساهمات لتعز�ز مستو�ات وصول المرأة واستفادتها 
ة �إ�الق وهي مستمر  االجتماعي، ر�ات المنازل �الضماناالشتراك االخت�ار� ل تت�حالجتماعي سسة العامة للضمان االمؤ  8.10

لتشج�ع االنتساب االخت�ار� لحما�ة النساء اجتماع�ًا واقتصاد�ا، ر�ما تكون األوضاع االقتصاد�ة لألسر من  حمالتها اإلعالم�ة
 2018لعام  المدني تعدیالت قانون التقاعدنش�ر ل�ما  لفة االشتراك.�سبب � ،التحد�ات التي ُتع�ق اشتراك ر�ات المنازل �الضمان

 ).أ2.1الفقرة  وفق(

�ما في ذلك  مثل النساء الالتي �عملن في و�ائف غ�ر رسم�ة،(تحس�ن الوصول إلى �ل ما سبق �النسبة إلى ف�ات س�ان�ة مع�نة  
 )اع اإلنسان�ةالعامالت في المنازل؛ والمهاجرات والالج�ات؛ والنساء في األوض

منشرة في جم�ع انحاء المملكة ومعلن عنها لجم�ع الف�ات، رغم أنه �حق لعامالت  ل�ات الحما�ة االجتماع�ة السا�قةان شب�ة آ 9.10
 اشتراكهن في الضمان غ�ر ذ� جدو�. ما �غدو معه ،مدة إقامتهن في األردن رإال أنه �سبب قص ،المنازل االشتراك بهذه الصنادیق

  لهم �إنشاء أعمال تجار�ة منزل�ة. خص التم��ن االقتصاد� لالج��ن السور��ن، ف�تم ذلك من خالل السماحوف�ما �

 . ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتك في السنوات الخمس األخ�رة لتحس�ن النتائج الصح�ة للنساء والفت�ات بها؟11
 العامة ق التغ��ة الصح�ة الشاملة أو خدمات الصحةتعز�ز حصول النساء على الخدمات الصح�ة من خالل توس�ع ن�ا 

 ن�بة االنجاز ق�مة التمو�ل المقدم(دینار) عدد الم�تف�دات المحاف�ة
 %100 220000 56 معان

 %52 103000 26 ال�ف�لة
 %67 134600 35 عجلون  

 %64 127000 32 العقبة
 %70 584600 149 اإلجمالي

التمو�ل عدد المستف�دات من التمو�ل المقدم من قروض مشروع  2.5.10جدول رقم 
 حسب المحاف�ة 2018 – 2016في الر�
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، 2016 السور��ن �موجب قرار وزارة الصحة عام أ�ضا تشمل لألردن��ن خدمات األمومة وال�فولة وتن��م االسرة المجان�ة .أ1.11
 لوزارة الصحة التا�عة مراكزال في �إعفاء الالج��ن السور��ن من اجور خدمات األمومة وال�فولة 2019وقرار مجلس الوزراء عام 

الف من خدمات األمومة وال�فولة لالج��ن والمجتمعات  91الرعا�ة الصح�ة األول�ة والف من خدمات  211قدمت  .)3رقم (مرفق 
 المض�فة. 

بتحس�ن نوع�ة الخدمات : مجال الرعا�ة الصح�ةعل�ها � " المجاالت الرئ�س�ة للتر��ز2025األردن رؤ�ة حددت وث�قة ".ب 1.11
ق�اع الرعا�ة الصح�ة، وتحس�ن تعل�م ات والتعاون مع الجهات المعن�ة �شامل، وتقو�ة الشراك، و��جاد ن�ام تأم�ن صحي الصح�ة

والوقا�ة من األمراض، ستبقى أحد  الرعا�ة الصح�ة األول�ةألمراض السار�ة. اعلى والس��رة  ،ذات العالقة المجاالتالمهن ال�ب�ة في 
من  تقدم خدمات صحة المرأة وال�فلنهوض بهما. وال الثانو�ة والثالث�ة رعا�ةالتر��ز على الاألردن � س�ستمرو  ت الصح�ةو�اأهم األول

سنوات  5-0المقدمة لأل�فال من  وتلك ،ما �عد الوالدةوللحامل لخدمات: رعا�ة  تشمل المحاف�ات ) مر�ز منتشرة في525( خالل
للكشف المب�ر عن  راء الفحوصاتو�ج ،اإلرشاد الوراثي الوقائيو والتأه�ل�ة لذو� اإلعاقة  والخدمات الوقائ�ة والعالج�ة وتن��م األسرة

 ، إحالة األ�فال دون �رامج الكشف المب�ر عن اإلعاقاتو  ،وتق��م حاالت اإلعاقة العقل�ة الشدیدة مراض واتخاذ التحص�نات الالزمة،األ
 إضافة لخدمات الكشف المب�ر عن سر�ان الثد�.لمب�ر. لمراكز والجمع�ات التي تقدم برامج التدخل الالسادسة 

ورقة موقف حول حقوق  2018أعد المجلس األعلى للس�ان �التعاون مع المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذو� اإلعاقة عام  2.11
/ح) من القانون 23اعتمدها مجلس الوزراء. استجا�ة للمادة ( ،28االشخاص ذو� االعاقة في خدمات و�رامج الصحة الجنس�ة واإلنجاب�ة

"توف�ر الترت�بات الت�س�ر�ة المعقولة واألش�ال الم�سرة  وضرورة، حق المرأة ذات اإلعاقة في الوصول إلى خدمات الصحة اإلنجاب�ة�
التي تضمن االستفادة الكاملة من برامج الصحة اإلنجاب�ة". �ما قام المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذو� اإلعاقة بتنف�ذ الدورات 

) من الكوادر في 106ث تم تدر�ب (ح� ،للتوع�ة �حقوق ذو� اإلعاقة و�رق التواصل الفعال معهم ،التدر�ب�ة لكوادر وزارة الصحة
خدمات صح�ة متخصصة  ،�ز الو�ني للعنا�ة �صح�ة المرأة التا�ع للخدمات ال�ب�ة الملك�ةالمر �قدم . و ) من النساء45منهم ( ،الوزارة
صندوق األمم بدعم من  ،�جودة و�وادر مؤهلة تساعد على االهتمام �صحة المرأة من خالل مشروع مراكز صح�ة صد�قة للمرأة  ،للمرأة 

 المتحدة للس�ان. 

واألمومة، وخدمات  توس�ع خدمات صح�ة محددة للنساء والفت�ات، �ما في ذلك خدمات الصحة الجنس�ة واإلنجاب�ة، والصحة العقل�ة، 
 )HIV(ف�روس نقص المناعة البشر�ة 

الخدمات ال�ب�ة من خالل  ؛ف ��افة أش�الهضمن الخدمات المتكاملة التي تقدمها وزارة التنم�ة االجتماع�ة لضحا�ا العن .أ3.11
تشمل  ،و�تم تأم�ن �ب�بة أسرة یوم�ن في األسبوع ضمن دور الحما�ة االجتماع�ة للنساء ،ع�ادات متكاملة تغ��ها وزارة الصحة

قاء بنوع�ة الخدمات وزارة الصحة نحو االرت سعتالرعا�ة الصح�ة لكبار السن ��افة أش�الها. و  ،الخدمات االنجاب�ة والتوع�ة الجنس�ة
الخدمات للموا�ن�ن �التر��ز على الرعا�ة الصح�ة  ، ح�ث توفروفق البرنامج الو�ني لتن��م األسرة ،الوقائي والعالجي هاالصح�ة �شق�

أم�ن ح�ث تتكفل الوزارة بت ؛لتنف�ذ أهداف التنم�ة المستدامة استجا�ة ومن ضمنها خدمات الصحة اإلنجاب�ة وتن��م األسرة ،األول�ة
جم�ع األمهات المراجعات لمراكز األمومة مجانا ل ،الدائمة والمؤقتة ،وسائل تن��م األسرة الحدیثة متعددة الخ�ارات �و�لة وقص�رة األمد

إضافة  دمات رعا�ة الحامل والنفاس مجانا.وتقد�م خ لصح�ة الرسم�ة والت�وع�ة والخاصة.لق�اعات افضًال عن تور�دها ل ،ومستشف�اتها
العنف المبني خدمات و  ،تن��م األسرة والمشورةما �عد اإلجهاض و و  النفاس وخدماتاإلنجاب منها رعا�ة الحمل  ت للمرأة في سنخدمال

  .صحة المرأة في األزمات و�دارة حاالت االغتصابالجتماعي و على النوع ا

تدر�ب الكوادر الصح�ة المعن�ة بتقد�م وتقوم ب، أولو�اتهاالس�دات في سن اإلنجاب والمراهقات على سلم  الصحة وزارةتضع  .ب3.11
ن�ام التزو�د لوسائل تن��م األسرة والمشورة وصحة المرأة في األزمات ، بو�افة الق�اعات الصح�ة ،خدمات تن��م األسرة في الوزارة

                                                           
 https://bit.ly/2UxGc8lشخاص ذو� االعاقة في خدمات و�رامج الصحة الجنس�ة واإلنجاب�ة، على الرا�� ورقة موقف حول حقوق االلال�الع على  28 
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ض نسبة استخدام الوسائل اانخفو�الرغم من  .م األسرة على مواقع تقد�م الخدمةو�وجد ن�ام إشراف داعم لخدمات تن�� .و�ش�ل دور� 
وات قد ، إال أن معدل الخصو�ة ألخر ثالث سن%52إلى  2012م للعا 29حسب مسح الس�ان والصحة األسر�ة %61 من الحدیثة

�توفر ن�ام رصد الكتروني للتزو�د بوسائل تن��م األسرة على و  .2018في عام  %2.7إلى 2014في عام  %3.4انخفض من 
یتم استخدامه في المراكز الصح�ة من قبل الكوادر المدر�ة  ،ملف �بي خاص بتن��م األسرة وصحة المرأة و المستو� الو�ني، 

�وجد مدر��ن في �ل المحاف�ات على ن�ام و روتو�والت ومواد تثق�ف�ة بوسائل تن��م األسرة، تتوفر أدلة ارشاد�ة و��ما والمؤهلة، 
 علومات الكتروني للصحة اإلنجاب�ة. التزو�د بوسائل تن��م األسرة، ون�ام م

ي أقسام وفواقتصار تقد�م الخدمات للمتزوجات  ،عدم وجود برامج واضحة للصحة الجنس�ة في هذا المجال: من العوائق .ج3.11
ول�س في جم�ع أقسام المراكز الصح�ة االول�ة، مع ان ذلك  ،فق� (ح�ث ��لب تقد�م دفتر العائلة)االمومة وال�فولة في الق�اع العام 

تبنت  وقد. 2017/2018عام  2.7إلى  2012عام  3.5معدل االنجاب الكلي من انخفض  .غ�ر مذ�ور في قانون الصحة العامة
للصحة اإلنجاب�ة/تن��م االسرة  الو�ن�ة واالسترات�ج�ة، 201730-2013 عوام��م األسرة لوزارة الصحة لأل�ة تنالح�ومة استرات�ج

و�عمل المجلس االعلى للس�ان �التعاون مع صندوق االمم المتحدة  .دمج ذلك في الخ�� والبرامج الق�اع�ةٍ و  ،31)2013-2018(
رات�ج�ة الو�ن�ة للق�اع . الى جانب االست2023-2019 عواملأل عداد االسترات�ج�ة الو�ن�ة للصحة الجنس�ة واالنجاب�ةعلى ا  ؛للس�ان

مراجعة وتحدیث تم و  والتي تناولت قض�ة الصحة اإلنجاب�ة ضمن محور الرعا�ة الصح�ة األول�ة. 202032-2016عوام الصحي لأل
ت�و�ر وت�ب�ق الن�ام الو�ني للرصد واالستجا�ة لوف�ات االمهات في وزارة الصحة. و  ،2011بروتو�والت الصحة اإلنجاب�ة لعام 

ة واالنجاب�ة المعای�ر الو�ن�ة لخدمات الصحة الجنس� أعد المجلس األعلى للس�انب هم�ة تعز�ز خدمات الصحة اإلنجاب�ة للشباوأل
تخاذ وت�ب�ق القرارات السل�مة لمساعدة الشباب في ا بناء تحالف حولهاتم و  ،، أقرها مجلس الوزراء720133 الصد�قة للشباب عام

 المتعلقة �صحتهم الجنس�ة واالنجاب�ة.

 االض�الع �حمالت للتوع�ة العامة/الصحة العامة 
ة الغذاء : التوع�ة الصح�ة المدرس�ة، التغذ�ة وسالمتتمثل في م�ونات برنامج الصحة المدرس�ة لل�الب في وزارة الصحة 4.11

المدرسي، الصحة النفس�ة واإلرشاد والدعم االجتماعي، الب��ة الصح�ة المدرس�ة، التر��ة البدن�ة والترف�ه�ة، تعز�ز صحة العامل�ن في 
المدرسة، البرامج الصح�ة 

المجتمع، خدمات  الموجهة نحو
الصحة المدرس�ة، خدمات 
ال�ب العام، خدمات صحة 

م برنامج الت�ع� الفم واألسنان،
التقار�ر  وت�هرالمدرسي، 

اإلحصائ�ة السنو�ة لألعوام 
 ،2014/2015الدراس�ة (

إال  ،)4.11(جدول رقم في المدارس الح�وم�ة المقدمة صحة عامة ة المدرس�ة/�لخدمات الصحا)  2016/2017,  2015/2016
                                                           

  https://bit.ly/2PqDEXT، 2017/2018) مسح الس�ان والصحة األسر�ة 2019دائرة االحصاءات العامة، ( 29 
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 ly/2GE7lBShttps://bit.على الرا��  2020-2016االسترات�ج�ة الو�ن�ة للق�اع الصحي لالعوام لال�الع على  32 
  https://bit.ly/2GBfPsuعلى الرا��  2017المعای�ر الو�ن�ة لخدمات الصحة الجنس�ة واالنجاب�ة الصد�قة للشباب عام لال�الع على  33 
) الخدمات الصح�ة المدرس�ة/صحة عامة المقدمة في المدارس الح�وم�ة،  2016/2017,  2015/2016 ،2014/2015التقار�ر اإلحصائ�ة السنو�ة لألعوام الدراس�ة (، الصحةوزارة  34 

https://bit.ly/2ITvJRw 
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 %93.8 %94.1 %93.4 الن�بة الم�و�ة لل�لبة األصحاء 
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 %98.1 %97.0 %98.8 التغ��ة �الم�اع�م ل�لبة الصف العاشر(مدعمة ثال�ة) ثنائي �بار 
 %97.8 %97.2 %97.4 ن�بة التغ��ة �الم�اع�م ل�لبة الصف األول األساسي 

 3110 2113 2597 الفحوصات الم�بر�ة
 34خدمات الصحة المدرس�ة المقدمة من قبل وزارة الصحة 4.11جدول 



دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس   |   363

ة  مسودة أول�

 

29 
 

، 2016 السور��ن �موجب قرار وزارة الصحة عام أ�ضا تشمل لألردن��ن خدمات األمومة وال�فولة وتن��م االسرة المجان�ة .أ1.11
 لوزارة الصحة التا�عة مراكزال في �إعفاء الالج��ن السور��ن من اجور خدمات األمومة وال�فولة 2019وقرار مجلس الوزراء عام 

الف من خدمات األمومة وال�فولة لالج��ن والمجتمعات  91الرعا�ة الصح�ة األول�ة والف من خدمات  211قدمت  .)3رقم (مرفق 
 المض�فة. 

بتحس�ن نوع�ة الخدمات : مجال الرعا�ة الصح�ةعل�ها � " المجاالت الرئ�س�ة للتر��ز2025األردن رؤ�ة حددت وث�قة ".ب 1.11
ق�اع الرعا�ة الصح�ة، وتحس�ن تعل�م ات والتعاون مع الجهات المعن�ة �شامل، وتقو�ة الشراك، و��جاد ن�ام تأم�ن صحي الصح�ة

والوقا�ة من األمراض، ستبقى أحد  الرعا�ة الصح�ة األول�ةألمراض السار�ة. اعلى والس��رة  ،ذات العالقة المجاالتالمهن ال�ب�ة في 
من  تقدم خدمات صحة المرأة وال�فلنهوض بهما. وال الثانو�ة والثالث�ة رعا�ةالتر��ز على الاألردن � س�ستمرو  ت الصح�ةو�اأهم األول

سنوات  5-0المقدمة لأل�فال من  وتلك ،ما �عد الوالدةوللحامل لخدمات: رعا�ة  تشمل المحاف�ات ) مر�ز منتشرة في525( خالل
للكشف المب�ر عن  راء الفحوصاتو�ج ،اإلرشاد الوراثي الوقائيو والتأه�ل�ة لذو� اإلعاقة  والخدمات الوقائ�ة والعالج�ة وتن��م األسرة

 ، إحالة األ�فال دون �رامج الكشف المب�ر عن اإلعاقاتو  ،وتق��م حاالت اإلعاقة العقل�ة الشدیدة مراض واتخاذ التحص�نات الالزمة،األ
 إضافة لخدمات الكشف المب�ر عن سر�ان الثد�.لمب�ر. لمراكز والجمع�ات التي تقدم برامج التدخل الالسادسة 

ورقة موقف حول حقوق  2018أعد المجلس األعلى للس�ان �التعاون مع المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذو� اإلعاقة عام  2.11
/ح) من القانون 23اعتمدها مجلس الوزراء. استجا�ة للمادة ( ،28االشخاص ذو� االعاقة في خدمات و�رامج الصحة الجنس�ة واإلنجاب�ة

"توف�ر الترت�بات الت�س�ر�ة المعقولة واألش�ال الم�سرة  وضرورة، حق المرأة ذات اإلعاقة في الوصول إلى خدمات الصحة اإلنجاب�ة�
التي تضمن االستفادة الكاملة من برامج الصحة اإلنجاب�ة". �ما قام المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذو� اإلعاقة بتنف�ذ الدورات 

) من الكوادر في 106ث تم تدر�ب (ح� ،للتوع�ة �حقوق ذو� اإلعاقة و�رق التواصل الفعال معهم ،التدر�ب�ة لكوادر وزارة الصحة
خدمات صح�ة متخصصة  ،�ز الو�ني للعنا�ة �صح�ة المرأة التا�ع للخدمات ال�ب�ة الملك�ةالمر �قدم . و ) من النساء45منهم ( ،الوزارة
صندوق األمم بدعم من  ،�جودة و�وادر مؤهلة تساعد على االهتمام �صحة المرأة من خالل مشروع مراكز صح�ة صد�قة للمرأة  ،للمرأة 

 المتحدة للس�ان. 

واألمومة، وخدمات  توس�ع خدمات صح�ة محددة للنساء والفت�ات، �ما في ذلك خدمات الصحة الجنس�ة واإلنجاب�ة، والصحة العقل�ة، 
 )HIV(ف�روس نقص المناعة البشر�ة 

الخدمات ال�ب�ة من خالل  ؛ف ��افة أش�الهضمن الخدمات المتكاملة التي تقدمها وزارة التنم�ة االجتماع�ة لضحا�ا العن .أ3.11
تشمل  ،و�تم تأم�ن �ب�بة أسرة یوم�ن في األسبوع ضمن دور الحما�ة االجتماع�ة للنساء ،ع�ادات متكاملة تغ��ها وزارة الصحة

قاء بنوع�ة الخدمات وزارة الصحة نحو االرت سعتالرعا�ة الصح�ة لكبار السن ��افة أش�الها. و  ،الخدمات االنجاب�ة والتوع�ة الجنس�ة
الخدمات للموا�ن�ن �التر��ز على الرعا�ة الصح�ة  ، ح�ث توفروفق البرنامج الو�ني لتن��م األسرة ،الوقائي والعالجي هاالصح�ة �شق�

أم�ن ح�ث تتكفل الوزارة بت ؛لتنف�ذ أهداف التنم�ة المستدامة استجا�ة ومن ضمنها خدمات الصحة اإلنجاب�ة وتن��م األسرة ،األول�ة
جم�ع األمهات المراجعات لمراكز األمومة مجانا ل ،الدائمة والمؤقتة ،وسائل تن��م األسرة الحدیثة متعددة الخ�ارات �و�لة وقص�رة األمد

إضافة  دمات رعا�ة الحامل والنفاس مجانا.وتقد�م خ لصح�ة الرسم�ة والت�وع�ة والخاصة.لق�اعات افضًال عن تور�دها ل ،ومستشف�اتها
العنف المبني خدمات و  ،تن��م األسرة والمشورةما �عد اإلجهاض و و  النفاس وخدماتاإلنجاب منها رعا�ة الحمل  ت للمرأة في سنخدمال

  .صحة المرأة في األزمات و�دارة حاالت االغتصابالجتماعي و على النوع ا

تدر�ب الكوادر الصح�ة المعن�ة بتقد�م وتقوم ب، أولو�اتهاالس�دات في سن اإلنجاب والمراهقات على سلم  الصحة وزارةتضع  .ب3.11
ن�ام التزو�د لوسائل تن��م األسرة والمشورة وصحة المرأة في األزمات ، بو�افة الق�اعات الصح�ة ،خدمات تن��م األسرة في الوزارة

                                                           
 https://bit.ly/2UxGc8lشخاص ذو� االعاقة في خدمات و�رامج الصحة الجنس�ة واإلنجاب�ة، على الرا�� ورقة موقف حول حقوق االلال�الع على  28 
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ض نسبة استخدام الوسائل اانخفو�الرغم من  .م األسرة على مواقع تقد�م الخدمةو�وجد ن�ام إشراف داعم لخدمات تن�� .و�ش�ل دور� 
وات قد ، إال أن معدل الخصو�ة ألخر ثالث سن%52إلى  2012م للعا 29حسب مسح الس�ان والصحة األسر�ة %61 من الحدیثة

�توفر ن�ام رصد الكتروني للتزو�د بوسائل تن��م األسرة على و  .2018في عام  %2.7إلى 2014في عام  %3.4انخفض من 
یتم استخدامه في المراكز الصح�ة من قبل الكوادر المدر�ة  ،ملف �بي خاص بتن��م األسرة وصحة المرأة و المستو� الو�ني، 

�وجد مدر��ن في �ل المحاف�ات على ن�ام و روتو�والت ومواد تثق�ف�ة بوسائل تن��م األسرة، تتوفر أدلة ارشاد�ة و��ما والمؤهلة، 
 علومات الكتروني للصحة اإلنجاب�ة. التزو�د بوسائل تن��م األسرة، ون�ام م

ي أقسام وفواقتصار تقد�م الخدمات للمتزوجات  ،عدم وجود برامج واضحة للصحة الجنس�ة في هذا المجال: من العوائق .ج3.11
ول�س في جم�ع أقسام المراكز الصح�ة االول�ة، مع ان ذلك  ،فق� (ح�ث ��لب تقد�م دفتر العائلة)االمومة وال�فولة في الق�اع العام 

تبنت  وقد. 2017/2018عام  2.7إلى  2012عام  3.5معدل االنجاب الكلي من انخفض  .غ�ر مذ�ور في قانون الصحة العامة
للصحة اإلنجاب�ة/تن��م االسرة  الو�ن�ة واالسترات�ج�ة، 201730-2013 عوام��م األسرة لوزارة الصحة لأل�ة تنالح�ومة استرات�ج

و�عمل المجلس االعلى للس�ان �التعاون مع صندوق االمم المتحدة  .دمج ذلك في الخ�� والبرامج الق�اع�ةٍ و  ،31)2013-2018(
رات�ج�ة الو�ن�ة للق�اع . الى جانب االست2023-2019 عواملأل عداد االسترات�ج�ة الو�ن�ة للصحة الجنس�ة واالنجاب�ةعلى ا  ؛للس�ان

مراجعة وتحدیث تم و  والتي تناولت قض�ة الصحة اإلنجاب�ة ضمن محور الرعا�ة الصح�ة األول�ة. 202032-2016عوام الصحي لأل
ت�و�ر وت�ب�ق الن�ام الو�ني للرصد واالستجا�ة لوف�ات االمهات في وزارة الصحة. و  ،2011بروتو�والت الصحة اإلنجاب�ة لعام 

ة واالنجاب�ة المعای�ر الو�ن�ة لخدمات الصحة الجنس� أعد المجلس األعلى للس�انب هم�ة تعز�ز خدمات الصحة اإلنجاب�ة للشباوأل
تخاذ وت�ب�ق القرارات السل�مة لمساعدة الشباب في ا بناء تحالف حولهاتم و  ،، أقرها مجلس الوزراء720133 الصد�قة للشباب عام

 المتعلقة �صحتهم الجنس�ة واالنجاب�ة.

 االض�الع �حمالت للتوع�ة العامة/الصحة العامة 
ة الغذاء : التوع�ة الصح�ة المدرس�ة، التغذ�ة وسالمتتمثل في م�ونات برنامج الصحة المدرس�ة لل�الب في وزارة الصحة 4.11

المدرسي، الصحة النفس�ة واإلرشاد والدعم االجتماعي، الب��ة الصح�ة المدرس�ة، التر��ة البدن�ة والترف�ه�ة، تعز�ز صحة العامل�ن في 
المدرسة، البرامج الصح�ة 

المجتمع، خدمات  الموجهة نحو
الصحة المدرس�ة، خدمات 
ال�ب العام، خدمات صحة 

م برنامج الت�ع� الفم واألسنان،
التقار�ر  وت�هرالمدرسي، 

اإلحصائ�ة السنو�ة لألعوام 
 ،2014/2015الدراس�ة (

إال  ،)4.11(جدول رقم في المدارس الح�وم�ة المقدمة صحة عامة ة المدرس�ة/�لخدمات الصحا)  2016/2017,  2015/2016
                                                           

  https://bit.ly/2PqDEXT، 2017/2018) مسح الس�ان والصحة األسر�ة 2019دائرة االحصاءات العامة، ( 29 
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تنفذ وزارة الصحة بدعم من الو�الة  ل�ة).(ذ�ور، إناث، ومخت ةوهي تقدم لجم�ع المدارس في المملك ،أنها غ�ر مقسمة حسب الجنس
 وحمالت توع�ة في مجال فقر الدم. ،االمر���ة للتنم�ة الدول�ة حمالت توع�ة في مجال تن��م االسرة (ن�موا الحمل بتخففوا الحمل)

 فت�ات؟ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتك في السنوات الخمس األخ�رة لتحس�ن نتائج ومهارات تعل�م النساء وال .12
ولمواصلة  و�رامج تنم�ة المهارات )TVET( لتعل�م، والتدر�ب التقني والمهنياتخاذ تداب�ر لز�ادة وصول الفت�ات إلى التعل�م وا 

 دراستهن واستكمالها
وتوف�ر  ،ومراع�ة لتدر�ب اإلناث من خالل تشر�عاتها �ر الالزمة لضمان ب��ة تدر�ب امنة،اتخذت مؤسسة التدر�ب المهني التداب 1.12

لتحدث وت�ور  للمتدر�ات والخر�جات عن التدر�ب وتعمل المؤسسة �ش�ل دائم الى ق�اس نسبة الرضا ،المعاهد في �افة المحاف�ات
وتراعي  ،بتوف�ر برامج تدر�ب�ة مالئمة محدثة ،برامجها التدر�ب�ة، تبنت الخ�ة االسترات�ج�ة للمؤسسة ضمان فرص التدر�ب لإلناث

ولمعالجة عائق  ،واالعفاء من الرسوم التدر�ب�ة ،لعدالة �االلتحاق ببرامج المؤسسةي في تصم�مها وتحق�ق المساواة واالنوعي االجتماع
تعقد الدورات التدر�ب�ة �التعاون مع مؤسسات المجتمع و  ،توف�ر المواصالت لبعض الحاالت أو یتم إع�اء بدل رسومالمواصالت 

 المدني والجمع�ات.

. 2019عام  %10.6إلى  2017عام  %10من من الموازنة العامة للدولة وزارة التر��ة والتعل�م  تمخصصاارتفعت  2.12
قبل  77ح�ث ارتفع عدد مراكز محو األم�ة للنساء من  ،2018عام  %7.2إلى  2015عام  %10من انخفضت نسبة األم�ة لإلناث 

س�دة  1104ة االلتحاق في برامج الدراسات المنزل�ة إلى وهناك ز�ادة في نسب. 2017/2018مر�زا عام  119لتصبح  ثالث سنوات
، وضمن برنامج (ثقافة المتسر��ن) ازداد عدد اإلناث ل�صبح 2017/2018س�دة عام  1409ثم ارتفعت إلى  2016/2017عام 

عالم والمؤسسات الرسم�ة، �التعم�م عبر وسائل اإل ،س�دة، تعود هذه الز�ادة إلى حمالت التوع�ة مثل ال�وم العر�ي لمحو األم�ة 1519
مراكز لنز�الت  2008تم فتح مراكز محو أم�ة وتعل�م الكبار منذ  اكة مع ال�ونس�و والمجتمع المحلي.وال�وم العالمي لمحو األم�ة �الشر 

فع�ن من خدمات �ما تقدم وزارة التنم�ة االجتماع�ة للمنت س�دة. 30وأصبح عدد المستف�دات  ،في البرامج التعل�م�ة والتأه�ل اإلصالح
الخدمات التر�و�ة لأل�فال المصحو��ن مع أمهاتهم في دور حما�ة المرأة من العنف (دار الوفاق األسر�  ،ق�اع الحما�ة االجتماع�ة

 والتنس�ق مع �ل�ات ،وتم��ن �عض المنتفعات من تقد�م امتحانات الثانو�ة العامة خالل اقامتهن في الدار ،وحما�ة المرأة، ودار �رامة)
  .جراءات المتعلقة بدراستهن في الجامعاتاإلالستكمال المتواجدات �الدار  المجتمع لتقد�م االمتحانات، ومساعدة �عض ال�البات

على: ت�و�ر بن�ة السلم التعل�مي  35)2025-2016االسترات�ج�ة الو�ن�ة األردن�ة لتنم�ة الموارد البشر�ة ( تر�ز توص�ات 3.12
والمسارات التعل�م�ة؛ االستمرار في ت�و�ر المناهج في الدراسات التر�و�ة المتخصصة، والتدر�ب المستمر للمعلم�ن، وتشج�ع الب��ة 

م�ة المحفزة للتعلم، والتي تناسب االحت�اجات المتنوعة لل�الب، وضمان فرص التعل�م المتساو�ة في المملكة؛ ومأسسة عمل�ة التعل�
إعادة ه��لة التخصصات المهن�ة �ما یتماشى مع  ، وأخ�رًا؛التخ��� لالستعداد لالختبارات الدول�ة لتحس�ن ترت�ب األردن دول�ًا ف�ها

�ما یتوافق مع هذه �عنا�ة خاصة و  ،التعل�م العالي. و�ح�ى تعل�م ال�فولة المب�رة والتعل�م التقني والمهني احت�اجات السوق و�رامج
 االسترات�ج�ة.

م�ون هام في الخ�ة التعل�م المهني �وضع ، 202236-2018 لتعل�ماوزارة التر��ة و استرات�ج�ة في تم دمج النوع االجتماعي  4.12
تغ��ر الصور النم��ة في ل ،2022-2018وهدف استرات�جي �ذلك في استرات�ج�ة المساواة ب�ن الجنس�ن في التعل�م االسترات�ج�ة 

على  التر��ة والتعل�م وزارةعملت . تماش�ا مع استرات�ج�ة التعل�م وأهداف التنم�ة المستدامة م المهنياخت�ار المسارات التقل�د�ة في التعل�
 54من  ارتفعت نسبة الملتحقات �التعل�م المهني الفندقي ح�ث ز�ادة فتح شعب تخصص الفندقي لإلناث ضمن مسارات التعل�م المهني؛

من السا�ع حتى للصفوف  "انجاز"من قبل یتم تنف�ذ برنامج (قول)  .2018/2019 عام �البة 111إلى  2015/2016�البة عام 

                                                           
 https://bit.ly/2UsPdiJ)، على الرا�� 2025-2016ارد البشر�ة (االسترات�ج�ة الو�ن�ة األردن�ة لتنم�ة المو لال�الع على  35 
 https://bit.ly/2Vp1QPHرا�� ، على ال2022-2018استرات�ج�ة وزارة التر��ة والتعل�م لال�الع على  36 
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 من البرنامج ، یتم في الجزء األولسنواتح�ث یتم تدر�ب معلمات التر��ة المهن�ة للق�ام بذلك، بدأ ت�ب�قه منذ خمس � ،الثاني ثانو� 
جزء �عنوان (كوني على ضمن مراض والصحة الجسد�ة والوقا�ة من األ ،توج�ه االناث إلى ��ف�ة العنا�ة �أجسامهن "الصحي"

یتضمن مواض�ع  )(كوني موفرة تتضمن الحقوق والواجبات والدور وقضا�ا العنف، الثالث ،الثاني �عنوان (كوني متم�نة)و �ب�عتك)، 
 �بق لذلك.خصص حصة صف�ة الر�ادة، وما �م�ز هذا البرنامج انع�اسه على الر�اضة للفت�ات، وقد تم اخت�ار �رة القدم للفت�ات بت

�تم تم��نهن و ) مدارس إناث في الشمال، یتم االهتمام �ال�البات المتم�زات (الب�الت) 8) مدرسة في وس� االردن و(11البرنامج في (
 .�ش�ل أفضل على مهارات (الق�ادة والر�ادة)

 اء على التح�ز، على جم�ع مستو�ات التعل�متعز�ز المناهج التعل�م�ة لز�ادة مراعاة من�ور المساواة ب�ن الجنس�ن والقض 
قبول ودمج األ�فال ذو� اإلعاقة في ل المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذو� اإلعاقة مع وزارة التر��ة والتعل�مینسق  5.12

لمؤسسات التعل�م�ة وتوف�ر الترت�بات الت�س�ر�ة المعقولة واألش�ال الم�سرة، والتحقق من توف�رها في ا ،المؤسسات التعل�م�ة الح�وم�ة
 ،الخاصة؛ �الوقت اإلضافي في االمتحانات وأ� تسه�الت ضرور�ة، �ما ف�ها توف�ر أس�لة االمتحانات لل�لبة ذو� اإلعاقة الذهن�ة

من �ب�عة التنوع  �جزءوتعزز قبولهم  ،المناهج الدراس�ة مباحث تعرف �حقوقهم نوتضم� �نهم من اإلجا�ة عنها بلغة مبس�ة.وتم�
وضع مسودة الخ�ة الو�ن�ة الشاملة لدمج ذو� اإلعاقة في المؤسسات التعل�م�ة و�عد لوزارة لالفني ل الدعم . وقدم المجلسالبشر� 

 اعتمادها س�باشر بتنف�ذها. 

ألفضل  وفقا ،بهدف ت�و�ر المناهج والكتب المدرس�ة واالمتحانات 2017عام لصدر ن�ام المر�ز الو�ني لت�و�ر المناهج  .أ6.12
ابتداء من مرحلة ال�فولة المب�رة وحتى الصف الثاني  ،ال�ب الحدیثة من خالل مراجعة وت�و�ر اإل�ار العام للمناهج والتقو�ماألس

واسترات�ج�ات التدر�س والتق��م والتقو�م وت�و�ر مؤشرات  ،عشر، �ما في ذلك النتاجات التعل�م�ة العامة والخاصة �المباحث جم�عها
وت�و�ر الكتب  ،و�جراءات التق��م والتقو�م مع التر��ز على النتاجات التعل�م�ة لل�لبة لكل مرحلة دراس�ة ،هجاألداء الرئ�س�ة للمنا

لجذب الخبرات المتخصصة لدعم الت�و�ر المستمر للمواد التعل�م�ة، و�خضاعها ومراجعتها  ،المدرس�ة والمواد التعل�م�ة وأدلة المعلم�ن
 اهج، األمر الذ� من شأنه أن �شجع على الت�و�ر المستمر للمناهج والتعلم مد� الح�اة. واعتمادها من المر�ز الو�ني للمن

�ة وأدلة مراجعة وت�و�ر أدوات التحل�ل، والوقوف على درجة حساس�ة المناهج والكتب المدرس� التر��ة والتعل�م وم وزارةتق.ب 6.12
مول�تها للمفاه�م والممارسات الح�ات�ة، وضمان إبراز الصور المتوازنة شو المضمون، على مستو� المحتو� و  ،المعلم�ن للنوع االجتماعي

ومراجعة جم�ع الوثائق والخ�� والمشار�ع التر�و�ة للوقوف على مد� حساس�تها  والمرأة، والحد من الصور النم��ة،لكل من الرجل 
. لمهني، والمعای�ر الو�ن�ة لتنم�ة المعلم�ن، وغ�رهاللنوع االجتماعي، ومنها اإلسترات�ج�ة الو�ن�ة للتعل�م، وخ�ة ت�و�ر التعل�م ا

استحداث تخصصات جدیدة �الفرع �والتوسع في التعل�م المهني  ،اجات السوق مع ح لمواءمتها ،المهني والتدر�ب جعة برامج التعل�ممراو 
شؤون المرأة ووزارة جنة الو�ن�ة لاللالفندقي لإلناث، والتعاون والتواصل مع المؤسسات التي تعنى �قضا�ا المرأة مثل و الصناعي 

ر��ة والتعل�م سترات�ج�ة لدمج النوع االجتماعي في س�اسات وزارة التاأعدت  والمجلس األعلى للس�ان وغ�رها. والتعاون الدولي التخ���
استرات�ج�ة  توأعد، 2022-2018 لتعل�ماتم تضم�ن النوع االجتماعي في استرات�ج�ة قرارها وتعم�مها. وخ��ها و�رامجها وتم إ

 ." تماش�ا مع استرات�ج�ة التعل�م وأهداف التنم�ة المستدامة2022-2018للمساواة ب�ن الجنس�ن في التعل�م لألعوام 

أ.  مع وزارة التر��ة والتعل�م: �التعاون  المجلس األعلى للس�انأعد لضعف االقبال على التدر�ب والتعل�م المهني والتقني، .ج 6.12
دراسة و ب.  37في الكتب المدرس�ة"واالبداع ن العمل والعمل المهني والر�ادة حول دمج مضام� 2017ات عام سادراسة وملخص س�

، لب�ان المع�قات والتدخالت الالزمةن ح�ث 38العمال والب��ة المؤسس�ة الداعمةاتجاهات الشباب المقبل�ن على سوق العمل نحو ر�ادة ا
�ما  .أضافت وزارة التر��ة والتعل�م �االستناد على نتائج وتوص�ات الدراسة، على تعز�ز �عض المفاه�م المرتب�ة بذلك ضمن مناهجها

                                                           
 https://bit.ly/2GBfPsu، على الرا�� 2017دراسة وملخص س�اسات حول دمج مضام�ن العمل والعمل المهني والر�ادة واالبداع في الكتب المدرس�ة لال�الع على  37 
 https://bit.ly/2GBgLx0دراسة اتجاهات الشباب المقبل�ن على سوق العمل نحو ر�ادة االعمال والب��ة المؤسس�ة الداعمة، على الرا�� لال�الع على  38 
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تنفذ وزارة الصحة بدعم من الو�الة  ل�ة).(ذ�ور، إناث، ومخت ةوهي تقدم لجم�ع المدارس في المملك ،أنها غ�ر مقسمة حسب الجنس
 وحمالت توع�ة في مجال فقر الدم. ،االمر���ة للتنم�ة الدول�ة حمالت توع�ة في مجال تن��م االسرة (ن�موا الحمل بتخففوا الحمل)

 فت�ات؟ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتك في السنوات الخمس األخ�رة لتحس�ن نتائج ومهارات تعل�م النساء وال .12
ولمواصلة  و�رامج تنم�ة المهارات )TVET( لتعل�م، والتدر�ب التقني والمهنياتخاذ تداب�ر لز�ادة وصول الفت�ات إلى التعل�م وا 

 دراستهن واستكمالها
وتوف�ر  ،ومراع�ة لتدر�ب اإلناث من خالل تشر�عاتها �ر الالزمة لضمان ب��ة تدر�ب امنة،اتخذت مؤسسة التدر�ب المهني التداب 1.12

لتحدث وت�ور  للمتدر�ات والخر�جات عن التدر�ب وتعمل المؤسسة �ش�ل دائم الى ق�اس نسبة الرضا ،المعاهد في �افة المحاف�ات
وتراعي  ،بتوف�ر برامج تدر�ب�ة مالئمة محدثة ،برامجها التدر�ب�ة، تبنت الخ�ة االسترات�ج�ة للمؤسسة ضمان فرص التدر�ب لإلناث

ولمعالجة عائق  ،واالعفاء من الرسوم التدر�ب�ة ،لعدالة �االلتحاق ببرامج المؤسسةي في تصم�مها وتحق�ق المساواة واالنوعي االجتماع
تعقد الدورات التدر�ب�ة �التعاون مع مؤسسات المجتمع و  ،توف�ر المواصالت لبعض الحاالت أو یتم إع�اء بدل رسومالمواصالت 

 المدني والجمع�ات.

. 2019عام  %10.6إلى  2017عام  %10من من الموازنة العامة للدولة وزارة التر��ة والتعل�م  تمخصصاارتفعت  2.12
قبل  77ح�ث ارتفع عدد مراكز محو األم�ة للنساء من  ،2018عام  %7.2إلى  2015عام  %10من انخفضت نسبة األم�ة لإلناث 

س�دة  1104ة االلتحاق في برامج الدراسات المنزل�ة إلى وهناك ز�ادة في نسب. 2017/2018مر�زا عام  119لتصبح  ثالث سنوات
، وضمن برنامج (ثقافة المتسر��ن) ازداد عدد اإلناث ل�صبح 2017/2018س�دة عام  1409ثم ارتفعت إلى  2016/2017عام 

عالم والمؤسسات الرسم�ة، �التعم�م عبر وسائل اإل ،س�دة، تعود هذه الز�ادة إلى حمالت التوع�ة مثل ال�وم العر�ي لمحو األم�ة 1519
مراكز لنز�الت  2008تم فتح مراكز محو أم�ة وتعل�م الكبار منذ  اكة مع ال�ونس�و والمجتمع المحلي.وال�وم العالمي لمحو األم�ة �الشر 

فع�ن من خدمات �ما تقدم وزارة التنم�ة االجتماع�ة للمنت س�دة. 30وأصبح عدد المستف�دات  ،في البرامج التعل�م�ة والتأه�ل اإلصالح
الخدمات التر�و�ة لأل�فال المصحو��ن مع أمهاتهم في دور حما�ة المرأة من العنف (دار الوفاق األسر�  ،ق�اع الحما�ة االجتماع�ة

 والتنس�ق مع �ل�ات ،وتم��ن �عض المنتفعات من تقد�م امتحانات الثانو�ة العامة خالل اقامتهن في الدار ،وحما�ة المرأة، ودار �رامة)
  .جراءات المتعلقة بدراستهن في الجامعاتاإلالستكمال المتواجدات �الدار  المجتمع لتقد�م االمتحانات، ومساعدة �عض ال�البات

على: ت�و�ر بن�ة السلم التعل�مي  35)2025-2016االسترات�ج�ة الو�ن�ة األردن�ة لتنم�ة الموارد البشر�ة ( تر�ز توص�ات 3.12
والمسارات التعل�م�ة؛ االستمرار في ت�و�ر المناهج في الدراسات التر�و�ة المتخصصة، والتدر�ب المستمر للمعلم�ن، وتشج�ع الب��ة 

م�ة المحفزة للتعلم، والتي تناسب االحت�اجات المتنوعة لل�الب، وضمان فرص التعل�م المتساو�ة في المملكة؛ ومأسسة عمل�ة التعل�
إعادة ه��لة التخصصات المهن�ة �ما یتماشى مع  ، وأخ�رًا؛التخ��� لالستعداد لالختبارات الدول�ة لتحس�ن ترت�ب األردن دول�ًا ف�ها

�ما یتوافق مع هذه �عنا�ة خاصة و  ،التعل�م العالي. و�ح�ى تعل�م ال�فولة المب�رة والتعل�م التقني والمهني احت�اجات السوق و�رامج
 االسترات�ج�ة.

م�ون هام في الخ�ة التعل�م المهني �وضع ، 202236-2018 لتعل�ماوزارة التر��ة و استرات�ج�ة في تم دمج النوع االجتماعي  4.12
تغ��ر الصور النم��ة في ل ،2022-2018وهدف استرات�جي �ذلك في استرات�ج�ة المساواة ب�ن الجنس�ن في التعل�م االسترات�ج�ة 

على  التر��ة والتعل�م وزارةعملت . تماش�ا مع استرات�ج�ة التعل�م وأهداف التنم�ة المستدامة م المهنياخت�ار المسارات التقل�د�ة في التعل�
 54من  ارتفعت نسبة الملتحقات �التعل�م المهني الفندقي ح�ث ز�ادة فتح شعب تخصص الفندقي لإلناث ضمن مسارات التعل�م المهني؛

من السا�ع حتى للصفوف  "انجاز"من قبل یتم تنف�ذ برنامج (قول)  .2018/2019 عام �البة 111إلى  2015/2016�البة عام 

                                                           
 https://bit.ly/2UsPdiJ)، على الرا�� 2025-2016ارد البشر�ة (االسترات�ج�ة الو�ن�ة األردن�ة لتنم�ة المو لال�الع على  35 
 https://bit.ly/2Vp1QPHرا�� ، على ال2022-2018استرات�ج�ة وزارة التر��ة والتعل�م لال�الع على  36 
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 من البرنامج ، یتم في الجزء األولسنواتح�ث یتم تدر�ب معلمات التر��ة المهن�ة للق�ام بذلك، بدأ ت�ب�قه منذ خمس � ،الثاني ثانو� 
جزء �عنوان (كوني على ضمن مراض والصحة الجسد�ة والوقا�ة من األ ،توج�ه االناث إلى ��ف�ة العنا�ة �أجسامهن "الصحي"

یتضمن مواض�ع  )(كوني موفرة تتضمن الحقوق والواجبات والدور وقضا�ا العنف، الثالث ،الثاني �عنوان (كوني متم�نة)و �ب�عتك)، 
 �بق لذلك.خصص حصة صف�ة الر�ادة، وما �م�ز هذا البرنامج انع�اسه على الر�اضة للفت�ات، وقد تم اخت�ار �رة القدم للفت�ات بت

�تم تم��نهن و ) مدارس إناث في الشمال، یتم االهتمام �ال�البات المتم�زات (الب�الت) 8) مدرسة في وس� االردن و(11البرنامج في (
 .�ش�ل أفضل على مهارات (الق�ادة والر�ادة)

 اء على التح�ز، على جم�ع مستو�ات التعل�متعز�ز المناهج التعل�م�ة لز�ادة مراعاة من�ور المساواة ب�ن الجنس�ن والقض 
قبول ودمج األ�فال ذو� اإلعاقة في ل المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذو� اإلعاقة مع وزارة التر��ة والتعل�مینسق  5.12

لمؤسسات التعل�م�ة وتوف�ر الترت�بات الت�س�ر�ة المعقولة واألش�ال الم�سرة، والتحقق من توف�رها في ا ،المؤسسات التعل�م�ة الح�وم�ة
 ،الخاصة؛ �الوقت اإلضافي في االمتحانات وأ� تسه�الت ضرور�ة، �ما ف�ها توف�ر أس�لة االمتحانات لل�لبة ذو� اإلعاقة الذهن�ة

من �ب�عة التنوع  �جزءوتعزز قبولهم  ،المناهج الدراس�ة مباحث تعرف �حقوقهم نوتضم� �نهم من اإلجا�ة عنها بلغة مبس�ة.وتم�
وضع مسودة الخ�ة الو�ن�ة الشاملة لدمج ذو� اإلعاقة في المؤسسات التعل�م�ة و�عد لوزارة لالفني ل الدعم . وقدم المجلسالبشر� 

 اعتمادها س�باشر بتنف�ذها. 

ألفضل  وفقا ،بهدف ت�و�ر المناهج والكتب المدرس�ة واالمتحانات 2017عام لصدر ن�ام المر�ز الو�ني لت�و�ر المناهج  .أ6.12
ابتداء من مرحلة ال�فولة المب�رة وحتى الصف الثاني  ،ال�ب الحدیثة من خالل مراجعة وت�و�ر اإل�ار العام للمناهج والتقو�ماألس

واسترات�ج�ات التدر�س والتق��م والتقو�م وت�و�ر مؤشرات  ،عشر، �ما في ذلك النتاجات التعل�م�ة العامة والخاصة �المباحث جم�عها
وت�و�ر الكتب  ،و�جراءات التق��م والتقو�م مع التر��ز على النتاجات التعل�م�ة لل�لبة لكل مرحلة دراس�ة ،هجاألداء الرئ�س�ة للمنا

لجذب الخبرات المتخصصة لدعم الت�و�ر المستمر للمواد التعل�م�ة، و�خضاعها ومراجعتها  ،المدرس�ة والمواد التعل�م�ة وأدلة المعلم�ن
 اهج، األمر الذ� من شأنه أن �شجع على الت�و�ر المستمر للمناهج والتعلم مد� الح�اة. واعتمادها من المر�ز الو�ني للمن

�ة وأدلة مراجعة وت�و�ر أدوات التحل�ل، والوقوف على درجة حساس�ة المناهج والكتب المدرس� التر��ة والتعل�م وم وزارةتق.ب 6.12
مول�تها للمفاه�م والممارسات الح�ات�ة، وضمان إبراز الصور المتوازنة شو المضمون، على مستو� المحتو� و  ،المعلم�ن للنوع االجتماعي

ومراجعة جم�ع الوثائق والخ�� والمشار�ع التر�و�ة للوقوف على مد� حساس�تها  والمرأة، والحد من الصور النم��ة،لكل من الرجل 
. لمهني، والمعای�ر الو�ن�ة لتنم�ة المعلم�ن، وغ�رهاللنوع االجتماعي، ومنها اإلسترات�ج�ة الو�ن�ة للتعل�م، وخ�ة ت�و�ر التعل�م ا

استحداث تخصصات جدیدة �الفرع �والتوسع في التعل�م المهني  ،اجات السوق مع ح لمواءمتها ،المهني والتدر�ب جعة برامج التعل�ممراو 
شؤون المرأة ووزارة جنة الو�ن�ة لاللالفندقي لإلناث، والتعاون والتواصل مع المؤسسات التي تعنى �قضا�ا المرأة مثل و الصناعي 

ر��ة والتعل�م سترات�ج�ة لدمج النوع االجتماعي في س�اسات وزارة التاأعدت  والمجلس األعلى للس�ان وغ�رها. والتعاون الدولي التخ���
استرات�ج�ة  توأعد، 2022-2018 لتعل�ماتم تضم�ن النوع االجتماعي في استرات�ج�ة قرارها وتعم�مها. وخ��ها و�رامجها وتم إ

 ." تماش�ا مع استرات�ج�ة التعل�م وأهداف التنم�ة المستدامة2022-2018للمساواة ب�ن الجنس�ن في التعل�م لألعوام 

أ.  مع وزارة التر��ة والتعل�م: �التعاون  المجلس األعلى للس�انأعد لضعف االقبال على التدر�ب والتعل�م المهني والتقني، .ج 6.12
دراسة و ب.  37في الكتب المدرس�ة"واالبداع ن العمل والعمل المهني والر�ادة حول دمج مضام� 2017ات عام سادراسة وملخص س�

، لب�ان المع�قات والتدخالت الالزمةن ح�ث 38العمال والب��ة المؤسس�ة الداعمةاتجاهات الشباب المقبل�ن على سوق العمل نحو ر�ادة ا
�ما  .أضافت وزارة التر��ة والتعل�م �االستناد على نتائج وتوص�ات الدراسة، على تعز�ز �عض المفاه�م المرتب�ة بذلك ضمن مناهجها

                                                           
 https://bit.ly/2GBfPsu، على الرا�� 2017دراسة وملخص س�اسات حول دمج مضام�ن العمل والعمل المهني والر�ادة واالبداع في الكتب المدرس�ة لال�الع على  37 
 https://bit.ly/2GBgLx0دراسة اتجاهات الشباب المقبل�ن على سوق العمل نحو ر�ادة االعمال والب��ة المؤسس�ة الداعمة، على الرا�� لال�الع على  38 
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) تحدیث المناهج الدراس�ة، ورفع مستو� تأه�ل المعلم�ن 2025-2016تضمنت االسترات�ج�ة الو�ن�ة لتنم�ة الموارد البشر�ة (
وتدر�بهم، وتوس�ع ن�اق التعل�م ما قبل المدرسي ودور الحضانة، وضمان التعل�م الثانو� الشامل للجم�ع، وز�ادة أعداد الشباب 

 المزودین �مهارات تقن�ة ومهن�ة، وضمان وصولهم العادل إلى التعل�م العالي.

 والتكنولوج�ا والهندسة العلوم( STEMة الوصول إلى المهارات والتدر�ب في المجاالت الجدیدة والناش�ة، وال س�ما ز�ادة إم�ان� 
 وال�القة ومحو األم�ة الرقم�ة )والر�اض�ات
 2017 بتخصصات تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت للعام الجامعي اتنسبة االناث الملتحقات في الجامع بلغت 1.7.12

العدید من المبادرات �التعاون مع  االت وتكنولوج�ا المعلوماتوزارة االتص أ�لقتولتع��م االستفادة من هذا االستثمار، ). 37.3%(
ح�ث شار�ت الفت�ات من خر�جات  ،لتحق�ق المساواة ب�ن الجنس�ن في الحصول على التدر�ب وفرص التشغ�ل ،شر�ات الق�اع الخاص
وشار�ت  ،2018-2009في مبادرة تدر�ب وتشغ�ل الخرج�ن في المراحل السبعة للبرنامج  %47 بنسبة نولوج�اق�اع االتصاالت وتك

ووصلت نسبة الفت�ات  .من خر�جات ق�اع االتصاالت في مبادرة تفع�ل م�اتب البر�د لتقد�م الخدمات الح�وم�ة االلكترون�ة 90%
خر�جات االتصاالت المشار�ات في برنامج و ، %51�ة وت�ب�قات المو�ایل إلى المتدر�ات على برنامج التدر�ب على المهارات الح�ات

وصلت نسبة االناث المو�فات في وزارة االتصاالت وتكنولوج�ا المعلومات إلى . %87مع جامعة الحس�ن التقن�ة إلى التدر�ب 
ق�اع لشر�ات الخاصة �افي مالت �ما بلغت نسبة االناث العا %45.5وفي مر�ز تكنولوج�ا المعلومات الو�ني إلى  44.5%

بلغت نسبة تشغ�ل االناث في ق�اع االتصاالت في الق�اع الح�ومي و  ،2016عام  %29تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت إلى 
 . %50.4 وتكنولوج�ا المعلومات

مح�ات معرفة  5رقم�ة في  مختبرات إبداع�ة 5أسست وزارة االتصاالت وتكنولوج�ا المعلومات �الشراكة مع دوت األردن  2.7.12
 يوتبن ،تم تنف�ذ نشا�ات مستمرة مجان�ةالرقم�ة لسد الفجوة الرقم�ة. مختلفة، تهدف لبناء قدرات الشباب والنساء في مجال التكنولوج�ا 

لوزارة تسعى او . 2018االت وتكنولوج�ا المعلومات س�اسة العمل المرن للمو�ف�ن، وعدلت الس�اسة العامة والخاصة �ق�اع االتص
منها مخصصة للنساء في محاف�ات؛  3 ،عمالمح�ات معرفة إلى حاضنات أ  6تحو�ل لتوق�ع مذ�رة تفاهم مع شر�ة هولند�ة ل

 ،وخدمات التدر�ب وتم��ن النساء في ر�ادة االعمال ،نترنت)إلخدمات لوجست�ة (م�اتب الوصول ل المفرق، الكرك وسحاب؛ لتوفر
ستوقع الوزارة مذ�رة تفاهم مع مؤسسة التعل�م ألجل  شب�ك للحصول على تمو�ل لمشار�عهم.التإضافة إلى مساعدتهم على عمل�ات 

لفتح آفاق التعاون في مجال تم��ن األسر والمرأة واالستفادة من االرشادات والخدمات  ،التو��ف/صندوق مشار�ع المرأة العر��ة
ووضع خ�ة عمل خاصة بهذه  ،إنشاء وحدة لتم��ن المرأة في الوزارة لتحق�ق غایتها �العمل على ،والب�انات المتوفرة لد� الجهت�ن

الوحدة تعنى �إنشاء روا�� السوق الفعالة والمستدامة ب�ن المرأة وق�اعات تكنولوج�ا المعلومات، �اإلضافة إلى استبقاء وتحدیث قاعدة 
  .ب�انات النساء المشار�ات في المبادرة

على ح�ر  2017 قانون حقوق األشخاص لذو� اإلعاقة نص علم للفت�ات ذوات اإلعاقة؛والتلضمان جودة التعل�م والتدر�ب  8.12
استبعاد ذ� اإلعاقة من أ� مؤسسة تعل�م�ة على أساس اإلعاقة أو �سببها، وعلى ضرورة تضم�ن الس�اسات العامة واالسترات�ج�ات 

�ز على أساس الجنس أو اإلعاقة. �ما نص على وضع خ�ة دون تم� ،والخ�� والبرامج التعل�م�ة مت�لبات التعل�م لذو� اإلعاقة
 و�ن�ة شاملة لدمج ال�لبة ذو� اإلعاقة في المؤسسات التعل�م�ة.

المدارس وغ�رها  ضمان الوصول إلى خدمات الم�اه والصرف الصحي اآلمنة وتسه�ل إدارة الن�افة المتعلقة �الح�ض ال س�ما في 
 من األماكن التعل�م�ة/التدر�ب�ة

مع�م المدن الرئ�س�ة الج��ن. وذلك بتوف�رها للموا�ن�ن األردن��ن وال ،تم إیالء موضوع خدمات الصرف الصحي أهم�ة قصو�  9.12
والتجمعات الكب�رة مزودة �شب�ات صرف صحي ضمن المعای�ر الق�اس�ة، وسترتفع نسبة المنازل المخدومة �شب�ة الصرف الصحي من 

 ب�ات الصرف الصحي ومح�ات التنق�ة.، من خالل االستمرار �إنشاء المز�د من ش2019عام  %70إلى  2016عام  65%
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من المتوقع أن تصل نسبة الم�اه المعالجة التي �عاد  و�عادة استخدامها ألغراض الزراعة، ،والتر��ز على معالجة الم�اه العادمة
ا بدون خل�) أو غ�ر المق�دة (�عد خل�ها �م�اه عذ�ة). ألغراض الزراعـة سواء المق�دة (�مفرده 2019عام  %96استخدامها لحوالي 

 ،وفي وزارة الصحة ،یتم تنف�ذ برنامج (انا �برت) للفت�ات للصف السادس �ع�ي مسؤولي الصحة في مدیر�ات التر��ة والتعل�م
ض�حي وتقد�م عرض تو  ،واسال�بهاالشخص�ة للفت�ات عند البلوغ محاضرات بدعم من من�مة الصحة العالم�ة لشرح اهم�ة الن�افة 

 مدیر�ات في اقل�م الوس�. 7في  2017/2018منذ السنة الدراس�ة وهو مستمر المشروع  وتوز�ع �تب للتوع�ة، بدأ

 النم��ة                                               والقوالب والوصم العنف من التحرر 

 أع��تها األولو�ة قد محددة، مواضع أو س�اقات أ� وفي والفت�ات، لنساءا ضد العنف أش�ال أ� الماض�ة، الخمس السنوات في .13
 للعمل؟ 

 العمل وفي التعل�م�ة األماكن وفي العامة، األماكن في والعنف الجنسي التحرش 
ي أولو�ة القضاء على العنف ضد المرأة �ما ف�ه التحرش الجنس �ش�ل ،من أهداف التنم�ة المستدامة 5لغا�ات تحق�ق الهدف  .أ1.13

إال أن القانون لم �ستخدم مص�لح التحرش، واستند قانون الحما�ة من ، )7.6تراجع الفقرة (تعدیل قانون العقو�ات  2017 ح�ث تم عام
ون حقوق األشخاص قانأما  المنصوص عل�ها في قانون العقو�ات،في تعر�فه للعنف األسر� على الجرائم  2017العنف األسر� لعام 

على . وللعامل�ن في الق�اع العام �ح�ر ن�ام الخدمة المدن�ة )1.14فقد نص على تعر�� العنف (تراجع الفقرة  2017 ذو� اإلعاقة
اإلقدام على أ�  ،وتحت �ائلة المسؤول�ة التأدیب�ة ،في فصل قواعد السلوك الو��في واخالق�اتها 2018�موجب تعدیالته لعام المو�ف 

لى األخالق واآلداب والسلوك العام�ن. لم �ستخدم قانون العمل عبارة التحرش الجنسي و�نما تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء إ
�حق للعامل أن یترك العمل دون إشعار مع احتفا�ه �حقوقه القانون�ة عن انتهاء الخدمة وما یترتب له من من أنه االعتداء الجنسي، و 

أو �سببه �أ� ش�ل من أش�ال االعتداء  ،عل�ه في أثناء العملإذا اعتد� صاحب العمل أو من �مثله  ،تعو�ضات ع�ل وضرر
 الجنسي المعاقب عل�ه، وللوز�ر أن �قرر إغالق المؤسسة للمدة المناسبة.

�التعاون مع الشر�اء االجتماع��ن (أصحاب العمل، العمال، الق�اع الخاص  2019بدأت وزارة العمل منذ بدا�ة عام .ب 1.13 
) العمل في مجال م�افحة العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل، تأك�دًا على حق الجم�ع في ب��ة عمل ومؤسسات المجتمع المدني
وستعمل الوزارة �التعاون مع الجهات ذات العالقة على  لعنف القائم على النوع االجتماعي.�ما في ذلك ا ،خال�ة من العنف والتحرش

 ،العمال ومفتشي العمل للتعر�� �مفهوم العنف والتحرش الجنسي في أماكن العملإعداد دل�ل إرشاد� لنشر الوعي ألصحاب العمل و 
 .من خالل مسؤول�تهم عن توف�ر ب��ة عمل أمنة والئقة للعامل�ن ،خاصة من قبل أصحاب العمل ،وأش�اله وآل�ة التعامل معه

"ما تس�توش.. التحرش جر�مة" لنتائج  2018م لمناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي لعا یوم 16استندت رسالة حملة  2.13
هدفت الحملة إلى رفع وعي المجتمع ، 2017عام  لشؤون المرأة  دراسة �اهرة التحرش في األردن والتي أجرتها اللجنة الو�ن�ة األردن�ة

ع�ة �أهم�ة التبل�غ عن والتو  ،ال�اهرة هذه وأهم�ة الحد من ،�ش�ل عام و�خاصة �لبة المدارس والجامعات ��اهرة التحرش الجنسي
وانهاء ثقافة التسامح مع مرتكب�ها، وتعز�ز دور الرجال والشباب والفت�ات في مجابهة العنف  ،وعدم تقبلها مجتمع�ا ،حاالت التحرش

 لحاالت.بل�غ والمتا�عة القضائ�ة لالمبني على النوع االجتماعي والتحرش �ش�ل خاص، والعمل مع المعن��ن لتسه�ل إجراءات وآل�ات الت
وعبر مواقع التواصل  الف�ات المجتمع�ة. استخدمت الحملة مجموعة من مواد التوعو�ة والمناصرة و�سب التأی�د الموجهة لكافة

�اإلضافة إلنتاج مواد إعالن�ة و�عالم�ة وتنو�هات إذاع�ة وسلسلة  ،االجتماعي بثت ف�دیوهات توعو�ة للتعر�� �مفهوم التحرش وتجر�مه
و��ف�ة الدفاع عن النفس في حال  ،ات ح�ة للوصول إلى الف�ات المستهدفة �ش�ل أكبر تعالج �اهرة التحرش وأثارهاتعل�م�ة وشهاد

ورشة توعو�ة عاد�ة  30لة وعقدت خالل الحم مل�ون مستخدم لهذه المواقع. 13لى التعرض للتحرش، ووصلت الحملة لما یز�د ع
نسي أن نسبة اللواتي/اللذین �ست��عوا تحدید مفهوم التحرش الجق��م القبلي والبعد� أ�هرت نتائج التولق�اس أثر الجلسات  ومتخصصة.
حرش من وأن نسبة اللواتي/اللذین �عرفوا الجهات التي �ست��عوا اللجوء ال�ها عند تعرضهم للت )،%96.9) إلى (%73ارتفعت من (



دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس   |   367

ة  مسودة أول�

 

33 
 

) تحدیث المناهج الدراس�ة، ورفع مستو� تأه�ل المعلم�ن 2025-2016تضمنت االسترات�ج�ة الو�ن�ة لتنم�ة الموارد البشر�ة (
وتدر�بهم، وتوس�ع ن�اق التعل�م ما قبل المدرسي ودور الحضانة، وضمان التعل�م الثانو� الشامل للجم�ع، وز�ادة أعداد الشباب 

 المزودین �مهارات تقن�ة ومهن�ة، وضمان وصولهم العادل إلى التعل�م العالي.

 والتكنولوج�ا والهندسة العلوم( STEMة الوصول إلى المهارات والتدر�ب في المجاالت الجدیدة والناش�ة، وال س�ما ز�ادة إم�ان� 
 وال�القة ومحو األم�ة الرقم�ة )والر�اض�ات
 2017 بتخصصات تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت للعام الجامعي اتنسبة االناث الملتحقات في الجامع بلغت 1.7.12

العدید من المبادرات �التعاون مع  االت وتكنولوج�ا المعلوماتوزارة االتص أ�لقتولتع��م االستفادة من هذا االستثمار، ). 37.3%(
ح�ث شار�ت الفت�ات من خر�جات  ،لتحق�ق المساواة ب�ن الجنس�ن في الحصول على التدر�ب وفرص التشغ�ل ،شر�ات الق�اع الخاص
وشار�ت  ،2018-2009في مبادرة تدر�ب وتشغ�ل الخرج�ن في المراحل السبعة للبرنامج  %47 بنسبة نولوج�اق�اع االتصاالت وتك

ووصلت نسبة الفت�ات  .من خر�جات ق�اع االتصاالت في مبادرة تفع�ل م�اتب البر�د لتقد�م الخدمات الح�وم�ة االلكترون�ة 90%
خر�جات االتصاالت المشار�ات في برنامج و ، %51�ة وت�ب�قات المو�ایل إلى المتدر�ات على برنامج التدر�ب على المهارات الح�ات

وصلت نسبة االناث المو�فات في وزارة االتصاالت وتكنولوج�ا المعلومات إلى . %87مع جامعة الحس�ن التقن�ة إلى التدر�ب 
ق�اع لشر�ات الخاصة �افي مالت �ما بلغت نسبة االناث العا %45.5وفي مر�ز تكنولوج�ا المعلومات الو�ني إلى  44.5%

بلغت نسبة تشغ�ل االناث في ق�اع االتصاالت في الق�اع الح�ومي و  ،2016عام  %29تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت إلى 
 . %50.4 وتكنولوج�ا المعلومات

مح�ات معرفة  5رقم�ة في  مختبرات إبداع�ة 5أسست وزارة االتصاالت وتكنولوج�ا المعلومات �الشراكة مع دوت األردن  2.7.12
 يوتبن ،تم تنف�ذ نشا�ات مستمرة مجان�ةالرقم�ة لسد الفجوة الرقم�ة. مختلفة، تهدف لبناء قدرات الشباب والنساء في مجال التكنولوج�ا 

لوزارة تسعى او . 2018االت وتكنولوج�ا المعلومات س�اسة العمل المرن للمو�ف�ن، وعدلت الس�اسة العامة والخاصة �ق�اع االتص
منها مخصصة للنساء في محاف�ات؛  3 ،عمالمح�ات معرفة إلى حاضنات أ  6تحو�ل لتوق�ع مذ�رة تفاهم مع شر�ة هولند�ة ل

 ،وخدمات التدر�ب وتم��ن النساء في ر�ادة االعمال ،نترنت)إلخدمات لوجست�ة (م�اتب الوصول ل المفرق، الكرك وسحاب؛ لتوفر
ستوقع الوزارة مذ�رة تفاهم مع مؤسسة التعل�م ألجل  شب�ك للحصول على تمو�ل لمشار�عهم.التإضافة إلى مساعدتهم على عمل�ات 

لفتح آفاق التعاون في مجال تم��ن األسر والمرأة واالستفادة من االرشادات والخدمات  ،التو��ف/صندوق مشار�ع المرأة العر��ة
ووضع خ�ة عمل خاصة بهذه  ،إنشاء وحدة لتم��ن المرأة في الوزارة لتحق�ق غایتها �العمل على ،والب�انات المتوفرة لد� الجهت�ن

الوحدة تعنى �إنشاء روا�� السوق الفعالة والمستدامة ب�ن المرأة وق�اعات تكنولوج�ا المعلومات، �اإلضافة إلى استبقاء وتحدیث قاعدة 
  .ب�انات النساء المشار�ات في المبادرة

على ح�ر  2017 قانون حقوق األشخاص لذو� اإلعاقة نص علم للفت�ات ذوات اإلعاقة؛والتلضمان جودة التعل�م والتدر�ب  8.12
استبعاد ذ� اإلعاقة من أ� مؤسسة تعل�م�ة على أساس اإلعاقة أو �سببها، وعلى ضرورة تضم�ن الس�اسات العامة واالسترات�ج�ات 

�ز على أساس الجنس أو اإلعاقة. �ما نص على وضع خ�ة دون تم� ،والخ�� والبرامج التعل�م�ة مت�لبات التعل�م لذو� اإلعاقة
 و�ن�ة شاملة لدمج ال�لبة ذو� اإلعاقة في المؤسسات التعل�م�ة.

المدارس وغ�رها  ضمان الوصول إلى خدمات الم�اه والصرف الصحي اآلمنة وتسه�ل إدارة الن�افة المتعلقة �الح�ض ال س�ما في 
 من األماكن التعل�م�ة/التدر�ب�ة

مع�م المدن الرئ�س�ة الج��ن. وذلك بتوف�رها للموا�ن�ن األردن��ن وال ،تم إیالء موضوع خدمات الصرف الصحي أهم�ة قصو�  9.12
والتجمعات الكب�رة مزودة �شب�ات صرف صحي ضمن المعای�ر الق�اس�ة، وسترتفع نسبة المنازل المخدومة �شب�ة الصرف الصحي من 

 ب�ات الصرف الصحي ومح�ات التنق�ة.، من خالل االستمرار �إنشاء المز�د من ش2019عام  %70إلى  2016عام  65%
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من المتوقع أن تصل نسبة الم�اه المعالجة التي �عاد  و�عادة استخدامها ألغراض الزراعة، ،والتر��ز على معالجة الم�اه العادمة
ا بدون خل�) أو غ�ر المق�دة (�عد خل�ها �م�اه عذ�ة). ألغراض الزراعـة سواء المق�دة (�مفرده 2019عام  %96استخدامها لحوالي 

 ،وفي وزارة الصحة ،یتم تنف�ذ برنامج (انا �برت) للفت�ات للصف السادس �ع�ي مسؤولي الصحة في مدیر�ات التر��ة والتعل�م
ض�حي وتقد�م عرض تو  ،واسال�بهاالشخص�ة للفت�ات عند البلوغ محاضرات بدعم من من�مة الصحة العالم�ة لشرح اهم�ة الن�افة 

 مدیر�ات في اقل�م الوس�. 7في  2017/2018منذ السنة الدراس�ة وهو مستمر المشروع  وتوز�ع �تب للتوع�ة، بدأ

 النم��ة                                               والقوالب والوصم العنف من التحرر 

 أع��تها األولو�ة قد محددة، مواضع أو س�اقات أ� وفي والفت�ات، لنساءا ضد العنف أش�ال أ� الماض�ة، الخمس السنوات في .13
 للعمل؟ 

 العمل وفي التعل�م�ة األماكن وفي العامة، األماكن في والعنف الجنسي التحرش 
ي أولو�ة القضاء على العنف ضد المرأة �ما ف�ه التحرش الجنس �ش�ل ،من أهداف التنم�ة المستدامة 5لغا�ات تحق�ق الهدف  .أ1.13

إال أن القانون لم �ستخدم مص�لح التحرش، واستند قانون الحما�ة من ، )7.6تراجع الفقرة (تعدیل قانون العقو�ات  2017 ح�ث تم عام
ون حقوق األشخاص قانأما  المنصوص عل�ها في قانون العقو�ات،في تعر�فه للعنف األسر� على الجرائم  2017العنف األسر� لعام 

على . وللعامل�ن في الق�اع العام �ح�ر ن�ام الخدمة المدن�ة )1.14فقد نص على تعر�� العنف (تراجع الفقرة  2017 ذو� اإلعاقة
اإلقدام على أ�  ،وتحت �ائلة المسؤول�ة التأدیب�ة ،في فصل قواعد السلوك الو��في واخالق�اتها 2018�موجب تعدیالته لعام المو�ف 

لى األخالق واآلداب والسلوك العام�ن. لم �ستخدم قانون العمل عبارة التحرش الجنسي و�نما تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء إ
�حق للعامل أن یترك العمل دون إشعار مع احتفا�ه �حقوقه القانون�ة عن انتهاء الخدمة وما یترتب له من من أنه االعتداء الجنسي، و 

أو �سببه �أ� ش�ل من أش�ال االعتداء  ،عل�ه في أثناء العملإذا اعتد� صاحب العمل أو من �مثله  ،تعو�ضات ع�ل وضرر
 الجنسي المعاقب عل�ه، وللوز�ر أن �قرر إغالق المؤسسة للمدة المناسبة.

�التعاون مع الشر�اء االجتماع��ن (أصحاب العمل، العمال، الق�اع الخاص  2019بدأت وزارة العمل منذ بدا�ة عام .ب 1.13 
) العمل في مجال م�افحة العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل، تأك�دًا على حق الجم�ع في ب��ة عمل ومؤسسات المجتمع المدني
وستعمل الوزارة �التعاون مع الجهات ذات العالقة على  لعنف القائم على النوع االجتماعي.�ما في ذلك ا ،خال�ة من العنف والتحرش

 ،العمال ومفتشي العمل للتعر�� �مفهوم العنف والتحرش الجنسي في أماكن العملإعداد دل�ل إرشاد� لنشر الوعي ألصحاب العمل و 
 .من خالل مسؤول�تهم عن توف�ر ب��ة عمل أمنة والئقة للعامل�ن ،خاصة من قبل أصحاب العمل ،وأش�اله وآل�ة التعامل معه

"ما تس�توش.. التحرش جر�مة" لنتائج  2018م لمناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي لعا یوم 16استندت رسالة حملة  2.13
هدفت الحملة إلى رفع وعي المجتمع ، 2017عام  لشؤون المرأة  دراسة �اهرة التحرش في األردن والتي أجرتها اللجنة الو�ن�ة األردن�ة

ع�ة �أهم�ة التبل�غ عن والتو  ،ال�اهرة هذه وأهم�ة الحد من ،�ش�ل عام و�خاصة �لبة المدارس والجامعات ��اهرة التحرش الجنسي
وانهاء ثقافة التسامح مع مرتكب�ها، وتعز�ز دور الرجال والشباب والفت�ات في مجابهة العنف  ،وعدم تقبلها مجتمع�ا ،حاالت التحرش

 لحاالت.بل�غ والمتا�عة القضائ�ة لالمبني على النوع االجتماعي والتحرش �ش�ل خاص، والعمل مع المعن��ن لتسه�ل إجراءات وآل�ات الت
وعبر مواقع التواصل  الف�ات المجتمع�ة. استخدمت الحملة مجموعة من مواد التوعو�ة والمناصرة و�سب التأی�د الموجهة لكافة

�اإلضافة إلنتاج مواد إعالن�ة و�عالم�ة وتنو�هات إذاع�ة وسلسلة  ،االجتماعي بثت ف�دیوهات توعو�ة للتعر�� �مفهوم التحرش وتجر�مه
و��ف�ة الدفاع عن النفس في حال  ،ات ح�ة للوصول إلى الف�ات المستهدفة �ش�ل أكبر تعالج �اهرة التحرش وأثارهاتعل�م�ة وشهاد

ورشة توعو�ة عاد�ة  30لة وعقدت خالل الحم مل�ون مستخدم لهذه المواقع. 13لى التعرض للتحرش، ووصلت الحملة لما یز�د ع
نسي أن نسبة اللواتي/اللذین �ست��عوا تحدید مفهوم التحرش الجق��م القبلي والبعد� أ�هرت نتائج التولق�اس أثر الجلسات  ومتخصصة.
حرش من وأن نسبة اللواتي/اللذین �عرفوا الجهات التي �ست��عوا اللجوء ال�ها عند تعرضهم للت )،%96.9) إلى (%73ارتفعت من (
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إلى  )%28.3التحرش �ش�ل واضح من (القانون�ة للحد من االسال�ب واالجراءات رتفعت نسبة المعرفة �ا)؛ و %94.9) إلى (70.1%(
)89.7%.( 

 )عبر اإلنترنت والم�اردة اإللكتروني، التنمر المثال، سب�ل على( التكنولوج�ا ت�سره الذ� والفت�ات النساء ضد العنف
�عاقب  ووسائل التواصل االجتماعي؛نت توف�ر االستخدام اآلمن لإلنتر ول�ش�ل متسارع؛  تشار استخدام التكنولوج�االن نت�جة 1.3.13

لكل من  ،عاماً  18لمن لم ��مل الـ  ، خاصةعلى الجرائم الواقعة على األشخاص ذ�ورًا و�ناثاً  2015قانون الجرائم االلكترون�ة لعام 
اًال إ�اح�ة أو أرسل أو نشر عن �ر�ق ن�ام معلومات أو الشب�ة المعلومات�ة قصدًا �ل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي یتضمن أعم

تتعلق �االستغالل الجنسي أو استخدام ن�ام معلومات أو الشب�ة المعلومات�ة في إنشاء أو إعداد أو حف� أو معالجة أو عرض أو 
أو ذو إعاقة، أو توج�هه أو تحر�ضه على  18�باعة أو نشر أو ترو�ج أنش�ة أو أعمال إ�اح�ة لغا�ات التأث�ر على من لم ��مل 

وعلى عقو�ة لكل من أقدم على ذم أو قدح أو تحق�ر  في الدعارة أو االعمال اال�اح�ة، ، أو لغا�ات استغالل هذه الف�ةارتكاب جر�مة
و�ل من استخدم الشب�ة المعلومات�ة او أ� ن�ام معلومات او انشا موقعا الكترون�ا للتسه�ل او الترو�ج أ� شخص ذ�رًا أكان أم أنثى. 

 .)3.ب.1.1(كذلك أن�ر الفقرة  للدعارة

�عنى �الفت�ات في حال  ،الجنسي لأل�فال عبر االنترنت لم�افحة االستغاللقسم  2017ادارة حما�ة االسرة عام  استحدثت 2.3.13
یتم التعامل مع هذه القضا�ا من خالل المتخصص�ن في �ل ثورة  نمر االلكتروني عبر االنترنت،تعرضهن لالستغالل الجنسي والت

األنش�ة المختلفة التوع�ة من خالل لتواصل االجتماعي، ح�ث یتم نت واالستخدام الواسع لخدمات االنترنت ومواقع االتكنلوج�ا واالنتر 
وال�ة التعامل مع هذه الحاالت للمتعرض�ن  ،الوقوع �ضح�ة للتنمر االلكتروني واالستغالل الجنسي عبر االنترنتعلى ��ف�ة تجنب 

  لالنتهاك.

لتكون منبرا للس�اسات والتنس�ق ب�ن  ،لجنة و�ن�ة لالستخدام االمن اال�جابي لالنترنت 2016عام ش�لت رئاسة الوزراء  4.13
والتي وضعت خ�ة عمل واضحة،  ،تضم في عضو�تها الوزارات المعن�ة ؛الجهات المختلفة لضمان حما�ة االسرة من مخا�ر االنترنت

ة العقو�ة لمنع استغالل اال�فال في الصور اال�اح�ة، �اإلضافة لتحدید وأوصت بتعدیالت قانون الجرائم اإللكترون�ة لتجر�م ومضاعف
  الثغرات على مستو� البرامج والتشر�عات والخدمات ل�صار لكسب التأی�د والدعم المالئم لها. 

 القسر�  والزواج المب�ر والزواج القاصرات زواج 
ؤون االسرة لجنة و�ن�ة ش�ل المجلس الو�ني لش 2016لسنة  ن�ام الفر�ق الو�ني لحما�ة األسرة من العنفصدور �عد  1.5.13
للعمل على الحد بهدف العمل على تحق�ق التكامل�ة والتنس�ق ب�ن الجهات المعن�ة  الو�ني لحما�ة األسرة من العنف الفر�ق منبثقة عن

تجا�ة لنت�جة الدراسة التي اس ؛2018 لعامعاما  18تم وضع خ�ة و�ن�ة لمجابهة زواج من هم دون  ح�ث ،من زواج اال�فال
 %18.1إلى  2010عام  %13.7، والتي ب�نت ارتفاع معدل زواج القاصرات من 201739صدرت عن المجلس األعلى للس�ان عام 

، وقد اقرت الح�ومة توص�ات الدراسة وملخص الس�اسات، واصدرت تعم�ما للمؤسسات المعن�ة بت�ب�ق تنف�ذ التوص�ات 2015عام 
والس�اسات، والتي هدفت الى اتخاذ االسال�ب الوقائ�ة والعالج�ة للحد من زواج القاصرات، والتزمت الح�ومة بتنف�ذها، و�دماجها في 

ون المرأة المخصصات الالزمة لتنف�ذ الجوانب المرتب�ة �صالح�اتها، ومنها العمل على تعدیل الخ�� الق�اع�ة. ورصدت شؤ 
التشر�عات، ورفع الوعي المجتعي، والعمل مع دائرة قاضي القضاة لتض�ق ت�ب�ق االستثناء، إال أن تنف�ذ الخ�ة على المستو� الو�ني 

من قبل الوزارات والجهات ذات العالقة بتنف�ذها �ش�ل واضح، وتغ��ر الثقافة یواجه الكث�ر من التحد�ات المرتب�ة بتخص�ص الموازنات 
إقرار قانون األحوال الشخص�ة من قبل مجلس األمة مع اإل�قاء على سن االستثناء في الزواج وعضل  وءالمجتمع�ة، خاصة في ض

 عام.  15الولي �إتمام الـ 

                                                           
 https://bit.ly/2PpEFQ1)، دراسة زواج القاصرات في األردن، 2017المجلس األعلى للس�ان ( 39 
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�رة عالزواج" وضعت اللجنة الو�ن�ة لشؤون المرأة وشب�ة مناهضة العنف �عنوان "لسه صغ 2017یوم لعام  16حملة ضمن  2.5.13
ضد المرأة 'شمعة' استرات�ج�ة للعمل عل�ها، وذلك �استهداف المجتمع المحلي و�لبة المدارس والجامعات للتوع�ة �اآلثار االجتماع�ة 

لرجال والشباب والفت�ات في مجابهة العنف المبني على واالقتصاد�ة والصح�ة والنفس�ة لزواج القصر وأهم�ة الحد منه، وتعز�ز دور ا
لتغ��ر الممارسات القائمة والمفاه�م النم��ة للذ�ورة ب�ن ال�الب (لعمر النوع االجتماعي وصوال إلى المنا�ق النائ�ة في المحاف�ات. و 

و�تم خالل  ي مدرسة �تجر�ة اولى،الب فورش خاصة بتغ��ر الممارسات القائمة والمفاه�م النم��ة للذ�ورة ب�ن ال� 4) عقدت 14-17
السنوات القادمة العمل على ن�اق اوسع الستهداف عدد اكبر من ال�الب والمرشدین التر�و��ن في مدارسهم ��افة المحاف�ات. 

وصلت حتى بدا�ة  وزارة التر��ة والتعل�م في الحملة �التوع�ة المستمرة �أضرار زواج القصر �التعاون مع مر�ز العنا�ة الصح�ة،وتشارك 
 ) مدرسة (ذ�ور/اناث). 172لـ( 2019

، 2017في عام  18سنة شمس�ة ولم ��مل الـ  15اصدر قاضي القضاة التعل�مات الخاصة �منح اإلذن �الزواج لمن أكمل الـ 3.5.13
ورش توعو�ة للقضاة  4�عقد بهدف تض�ق استخدام االستثناء، وقامت اللجنة الو�ن�ة لشؤون المرأة �التعاون مع دائرة قاضي القضاة 

�االضافة لمناقشة التعل�مات  ،18حول اآلثار االجتماع�ة والصح�ة والنفس�ة لزواج من هم دون الـ  ،الشرع��ن ولجان الوفاق األسر� 
 ء. بهدف تعدیلها وضمان وضوح المعای�ر التي یتم التوص�ة بناء عل�ها �الموافقة على االستثنا ،ومراجعة نماذج دراسة الحالة

�الرغم من اإل�قاء على سن االستثناء في الزواج �ما هو، إال أن الجهود المؤسس�ة الرسم�ة (�ما ف�ها التض��ق في منح إذن)  4.5.13
الزواج والحمالت اإلعالم�ة والتوعو�ة التي قامت بها المؤسسات الو�ن�ة ومؤسسات المجتمع المدني قد أدت غلى أنخفاض واضح في 

(من  2018عقد في عام  8226عقد) إلى  77700(من أصل  2017عقد عام  10434، من 18لمن هم دون الـ عدد عقود الزواج
 . %11.6إلى  %13.4و�التالي إنخفاض في النسبة الم�و�ة لزواج القصرات من ) 70734أصل 

والتعل�م، لمعاقبة ولي األمر  تعدیل قانون التر��ة 2017دمة لمجلس األمة لعام ضمنت شؤون المرأة الئحة الم�الب المق 5.5.13
من قانون العقو�ات لتجر�م اإلهمال في رعا�ة الصغ�ر الذ� لم یبلغ  290الذ� �منع التحاق أبنائه �التعل�م األساسي، وتعدیل المادة 

م األساسي؛ إن من عمره، في أن �متد ن�اق هذه الحما�ة، ل�شمل الحقوق األساس�ة والجوهر�ة لل�فل، وعلى رأسها الحق في التعل� 15
إلحاق ال�فل في سوق العمل، أو ر�ما التسول لالنتفاع �ما  تزو�ج الفت�ات أو الحرمان من التعل�م في مع�م الحاالت، تكون غایته

سد فجوًة ناجمًة عن عدم وجود لهذه الم�البة أو للتخف�ف من عبء االنفاق عل�هم. وتأتي  سوف �جلبه من دخل للم�لف برعایته
مقترح قانون حقوق  مع مالح�ة االنتهاء من إعداد�ح�م مصادقة األردن ونشرها التفاق�ة حقوق ال�فل. ل لحقوق ال�فل، متكامتشر�ع 
  .ال�فل

 )اإلناث ختان ( لإلناث التناسل�ة األعضاء تشو�ه 
 بتن��م حملة ،ت اإلعاقةذوا تعز�ز حقوق النساء والفت�اتعدة تداب�ر ل ،األعلى لحقوق األشخاص ذو� اإلعاقة اتخذ المجلس 6.13

الموضوع من مختلف الجوانب القانون�ة والصح�ة  تتناول ) أسرة،455استهدفت ( "ذوات اإلعاقةأرحام و�ن�ة "لتحر�م وتجر�م است�صال 
عاقة حرمة إزالة أرحام الفت�ات ذوات اإل�ح�ث صدرت فتو� من دائرة اإلفتاء العام " .ألهالي ذوات اإلعاقة الذهن�ة والرأ� الدیني

وال توجد دراسات أو إحصاءات رسم�ة حول هذه . ) ومسؤول�ة المجتمع تجاههن2/2014( 194 :رقم "ومسؤول�ة المجتمع تجاههن
 الممارسات.

 والفت�ات �النساء االتجار 
الحما�ة وف�ر تلضمان افرد فصال خاصا  ،2019منع االتجار �البشر لعام معدل لقانون قانون  لس الوزراء مقترحأقر مج 7.13

ومنح المرأة فرصة االقامة المؤقتة لح�ن  ،للمجني عل�هم المتضرر�ن من تلك الجرائم، وته��ة ال�روف المناسبة لمساعدتهم ورعایتهم
تم تغل�� العقو�ات على  ،وتحق�ق الردع لحد من الجر�مةول، ووفر لها الترجمة والمرافق من والى المح�مة ،استكمال اجراءات التقاضي

وعلى أن ینشأ في وزارة العدل صندوق مساعدة ضحا�ا  .الجر�مة ضد النساء والفت�ات يعلى مرتكبو  جرائم االّتجار �البشرمرتكبي 
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إلى  )%28.3التحرش �ش�ل واضح من (القانون�ة للحد من االسال�ب واالجراءات رتفعت نسبة المعرفة �ا)؛ و %94.9) إلى (70.1%(
)89.7%.( 

 )عبر اإلنترنت والم�اردة اإللكتروني، التنمر المثال، سب�ل على( التكنولوج�ا ت�سره الذ� والفت�ات النساء ضد العنف
�عاقب  ووسائل التواصل االجتماعي؛نت توف�ر االستخدام اآلمن لإلنتر ول�ش�ل متسارع؛  تشار استخدام التكنولوج�االن نت�جة 1.3.13

لكل من  ،عاماً  18لمن لم ��مل الـ  ، خاصةعلى الجرائم الواقعة على األشخاص ذ�ورًا و�ناثاً  2015قانون الجرائم االلكترون�ة لعام 
اًال إ�اح�ة أو أرسل أو نشر عن �ر�ق ن�ام معلومات أو الشب�ة المعلومات�ة قصدًا �ل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي یتضمن أعم

تتعلق �االستغالل الجنسي أو استخدام ن�ام معلومات أو الشب�ة المعلومات�ة في إنشاء أو إعداد أو حف� أو معالجة أو عرض أو 
أو ذو إعاقة، أو توج�هه أو تحر�ضه على  18�باعة أو نشر أو ترو�ج أنش�ة أو أعمال إ�اح�ة لغا�ات التأث�ر على من لم ��مل 

وعلى عقو�ة لكل من أقدم على ذم أو قدح أو تحق�ر  في الدعارة أو االعمال اال�اح�ة، ، أو لغا�ات استغالل هذه الف�ةارتكاب جر�مة
و�ل من استخدم الشب�ة المعلومات�ة او أ� ن�ام معلومات او انشا موقعا الكترون�ا للتسه�ل او الترو�ج أ� شخص ذ�رًا أكان أم أنثى. 

 .)3.ب.1.1(كذلك أن�ر الفقرة  للدعارة

�عنى �الفت�ات في حال  ،الجنسي لأل�فال عبر االنترنت لم�افحة االستغاللقسم  2017ادارة حما�ة االسرة عام  استحدثت 2.3.13
یتم التعامل مع هذه القضا�ا من خالل المتخصص�ن في �ل ثورة  نمر االلكتروني عبر االنترنت،تعرضهن لالستغالل الجنسي والت

األنش�ة المختلفة التوع�ة من خالل لتواصل االجتماعي، ح�ث یتم نت واالستخدام الواسع لخدمات االنترنت ومواقع االتكنلوج�ا واالنتر 
وال�ة التعامل مع هذه الحاالت للمتعرض�ن  ،الوقوع �ضح�ة للتنمر االلكتروني واالستغالل الجنسي عبر االنترنتعلى ��ف�ة تجنب 

  لالنتهاك.

لتكون منبرا للس�اسات والتنس�ق ب�ن  ،لجنة و�ن�ة لالستخدام االمن اال�جابي لالنترنت 2016عام ش�لت رئاسة الوزراء  4.13
والتي وضعت خ�ة عمل واضحة،  ،تضم في عضو�تها الوزارات المعن�ة ؛الجهات المختلفة لضمان حما�ة االسرة من مخا�ر االنترنت

ة العقو�ة لمنع استغالل اال�فال في الصور اال�اح�ة، �اإلضافة لتحدید وأوصت بتعدیالت قانون الجرائم اإللكترون�ة لتجر�م ومضاعف
  الثغرات على مستو� البرامج والتشر�عات والخدمات ل�صار لكسب التأی�د والدعم المالئم لها. 

 القسر�  والزواج المب�ر والزواج القاصرات زواج 
ؤون االسرة لجنة و�ن�ة ش�ل المجلس الو�ني لش 2016لسنة  ن�ام الفر�ق الو�ني لحما�ة األسرة من العنفصدور �عد  1.5.13
للعمل على الحد بهدف العمل على تحق�ق التكامل�ة والتنس�ق ب�ن الجهات المعن�ة  الو�ني لحما�ة األسرة من العنف الفر�ق منبثقة عن

تجا�ة لنت�جة الدراسة التي اس ؛2018 لعامعاما  18تم وضع خ�ة و�ن�ة لمجابهة زواج من هم دون  ح�ث ،من زواج اال�فال
 %18.1إلى  2010عام  %13.7، والتي ب�نت ارتفاع معدل زواج القاصرات من 201739صدرت عن المجلس األعلى للس�ان عام 

، وقد اقرت الح�ومة توص�ات الدراسة وملخص الس�اسات، واصدرت تعم�ما للمؤسسات المعن�ة بت�ب�ق تنف�ذ التوص�ات 2015عام 
والس�اسات، والتي هدفت الى اتخاذ االسال�ب الوقائ�ة والعالج�ة للحد من زواج القاصرات، والتزمت الح�ومة بتنف�ذها، و�دماجها في 

ون المرأة المخصصات الالزمة لتنف�ذ الجوانب المرتب�ة �صالح�اتها، ومنها العمل على تعدیل الخ�� الق�اع�ة. ورصدت شؤ 
التشر�عات، ورفع الوعي المجتعي، والعمل مع دائرة قاضي القضاة لتض�ق ت�ب�ق االستثناء، إال أن تنف�ذ الخ�ة على المستو� الو�ني 

من قبل الوزارات والجهات ذات العالقة بتنف�ذها �ش�ل واضح، وتغ��ر الثقافة یواجه الكث�ر من التحد�ات المرتب�ة بتخص�ص الموازنات 
إقرار قانون األحوال الشخص�ة من قبل مجلس األمة مع اإل�قاء على سن االستثناء في الزواج وعضل  وءالمجتمع�ة، خاصة في ض

 عام.  15الولي �إتمام الـ 

                                                           
 https://bit.ly/2PpEFQ1)، دراسة زواج القاصرات في األردن، 2017المجلس األعلى للس�ان ( 39 
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�رة عالزواج" وضعت اللجنة الو�ن�ة لشؤون المرأة وشب�ة مناهضة العنف �عنوان "لسه صغ 2017یوم لعام  16حملة ضمن  2.5.13
ضد المرأة 'شمعة' استرات�ج�ة للعمل عل�ها، وذلك �استهداف المجتمع المحلي و�لبة المدارس والجامعات للتوع�ة �اآلثار االجتماع�ة 

لرجال والشباب والفت�ات في مجابهة العنف المبني على واالقتصاد�ة والصح�ة والنفس�ة لزواج القصر وأهم�ة الحد منه، وتعز�ز دور ا
لتغ��ر الممارسات القائمة والمفاه�م النم��ة للذ�ورة ب�ن ال�الب (لعمر النوع االجتماعي وصوال إلى المنا�ق النائ�ة في المحاف�ات. و 

و�تم خالل  ي مدرسة �تجر�ة اولى،الب فورش خاصة بتغ��ر الممارسات القائمة والمفاه�م النم��ة للذ�ورة ب�ن ال� 4) عقدت 14-17
السنوات القادمة العمل على ن�اق اوسع الستهداف عدد اكبر من ال�الب والمرشدین التر�و��ن في مدارسهم ��افة المحاف�ات. 

وصلت حتى بدا�ة  وزارة التر��ة والتعل�م في الحملة �التوع�ة المستمرة �أضرار زواج القصر �التعاون مع مر�ز العنا�ة الصح�ة،وتشارك 
 ) مدرسة (ذ�ور/اناث). 172لـ( 2019

، 2017في عام  18سنة شمس�ة ولم ��مل الـ  15اصدر قاضي القضاة التعل�مات الخاصة �منح اإلذن �الزواج لمن أكمل الـ 3.5.13
ورش توعو�ة للقضاة  4�عقد بهدف تض�ق استخدام االستثناء، وقامت اللجنة الو�ن�ة لشؤون المرأة �التعاون مع دائرة قاضي القضاة 

�االضافة لمناقشة التعل�مات  ،18حول اآلثار االجتماع�ة والصح�ة والنفس�ة لزواج من هم دون الـ  ،الشرع��ن ولجان الوفاق األسر� 
 ء. بهدف تعدیلها وضمان وضوح المعای�ر التي یتم التوص�ة بناء عل�ها �الموافقة على االستثنا ،ومراجعة نماذج دراسة الحالة

�الرغم من اإل�قاء على سن االستثناء في الزواج �ما هو، إال أن الجهود المؤسس�ة الرسم�ة (�ما ف�ها التض��ق في منح إذن)  4.5.13
الزواج والحمالت اإلعالم�ة والتوعو�ة التي قامت بها المؤسسات الو�ن�ة ومؤسسات المجتمع المدني قد أدت غلى أنخفاض واضح في 

(من  2018عقد في عام  8226عقد) إلى  77700(من أصل  2017عقد عام  10434، من 18لمن هم دون الـ عدد عقود الزواج
 . %11.6إلى  %13.4و�التالي إنخفاض في النسبة الم�و�ة لزواج القصرات من ) 70734أصل 

والتعل�م، لمعاقبة ولي األمر  تعدیل قانون التر��ة 2017دمة لمجلس األمة لعام ضمنت شؤون المرأة الئحة الم�الب المق 5.5.13
من قانون العقو�ات لتجر�م اإلهمال في رعا�ة الصغ�ر الذ� لم یبلغ  290الذ� �منع التحاق أبنائه �التعل�م األساسي، وتعدیل المادة 

م األساسي؛ إن من عمره، في أن �متد ن�اق هذه الحما�ة، ل�شمل الحقوق األساس�ة والجوهر�ة لل�فل، وعلى رأسها الحق في التعل� 15
إلحاق ال�فل في سوق العمل، أو ر�ما التسول لالنتفاع �ما  تزو�ج الفت�ات أو الحرمان من التعل�م في مع�م الحاالت، تكون غایته

سد فجوًة ناجمًة عن عدم وجود لهذه الم�البة أو للتخف�ف من عبء االنفاق عل�هم. وتأتي  سوف �جلبه من دخل للم�لف برعایته
مقترح قانون حقوق  مع مالح�ة االنتهاء من إعداد�ح�م مصادقة األردن ونشرها التفاق�ة حقوق ال�فل. ل لحقوق ال�فل، متكامتشر�ع 
  .ال�فل

 )اإلناث ختان ( لإلناث التناسل�ة األعضاء تشو�ه 
 بتن��م حملة ،ت اإلعاقةذوا تعز�ز حقوق النساء والفت�اتعدة تداب�ر ل ،األعلى لحقوق األشخاص ذو� اإلعاقة اتخذ المجلس 6.13

الموضوع من مختلف الجوانب القانون�ة والصح�ة  تتناول ) أسرة،455استهدفت ( "ذوات اإلعاقةأرحام و�ن�ة "لتحر�م وتجر�م است�صال 
عاقة حرمة إزالة أرحام الفت�ات ذوات اإل�ح�ث صدرت فتو� من دائرة اإلفتاء العام " .ألهالي ذوات اإلعاقة الذهن�ة والرأ� الدیني

وال توجد دراسات أو إحصاءات رسم�ة حول هذه . ) ومسؤول�ة المجتمع تجاههن2/2014( 194 :رقم "ومسؤول�ة المجتمع تجاههن
 الممارسات.

 والفت�ات �النساء االتجار 
الحما�ة وف�ر تلضمان افرد فصال خاصا  ،2019منع االتجار �البشر لعام معدل لقانون قانون  لس الوزراء مقترحأقر مج 7.13

ومنح المرأة فرصة االقامة المؤقتة لح�ن  ،للمجني عل�هم المتضرر�ن من تلك الجرائم، وته��ة ال�روف المناسبة لمساعدتهم ورعایتهم
تم تغل�� العقو�ات على  ،وتحق�ق الردع لحد من الجر�مةول، ووفر لها الترجمة والمرافق من والى المح�مة ،استكمال اجراءات التقاضي

وعلى أن ینشأ في وزارة العدل صندوق مساعدة ضحا�ا  .الجر�مة ضد النساء والفت�ات يعلى مرتكبو  جرائم االّتجار �البشرمرتكبي 
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االّتجار �البشر، تعتمد موازنته على الهبات والمساعدات، یتم استقبال وحما�ة ضحا�ا اإلتجار �البشر في دار حما�ة خاصة، �غض 
مش�لة ، یتلقون الخدمات المساندة المتكاملة، و�رامج إعادة التأه�ل النفسي والجسد�، لح�ن انتهاء الالن�ر عن الجنس والعرق واإلثن�ة

الغالب�ة من العامالت  ،2019حتى عام  منهم %70 حالة تش�ل النساء نسبة 334ا بلغ عدد الضحا� أو العودة ال�وع�ة لبالدهم.
هدفا یتعلق بتوف�ر مساعدة وحما�ة متخصصة لأل�فال  )2022-2019( �البشرالتجار  االسترات�ج�ة الو�ن�ة لمنعتضمنت  .�المنازل

 المجني عل�هم والمتضرر�ن من ، وتوس�ع ن�اق التغ��ة الجغراف�ة لدور إیواءاالتجار �البشر من المجني عل�هم والمتضرر�ن من جرائم
مل والمصانع، وتضمنت فرص الدعم إلعداد الدراسات تعز�ز الرقا�ة للحد من جر�مة التحرش الجنسي داخل اماكن العهذه الجرائم، و 

 )..ب4.14الفقرة تن�ر (األكثر عرضة لإلتجار �البشر و�ذلك حما�ة الالج��ن ،والبحوث في مجال حما�ة الف�ات المستضعفة

 ؟والفت�ات النساء ضد للعنف للتصد� األخ�رة الخمس السنوات في األولو�ة دولتك أع�تها التي اإلجراءات ما  .14
 وتنف�ذها وت�ب�قها المرأة، ضد العنف مناهضة قوان�ن تعز�ز أو تقد�م 

قائم على المساواة  ،نقلة نوع�ة وت�ورا �ب�را في مجال حقوق ذو� االعاقة 2017قانون حقوق األشخاص ذو� اإلعاقة لعام  �عد 1.14
ونص أنه �عد عنفًا �ل فعل أو امتناع عن  �رات السن.اصة النساء �ما ف�هن صغوخ ،وعدم التم�ز وتكافؤ الفرص وحمایتهم من التم��ز

فعل من شأنه حرمان ذ� اإلعاقة من حق أو حر�ة ما، أو تق��د ممارسته أل� منهما أو المساس بتكامله الجسد� أو إلحاق األذ� 
 ،توالخ�� والبرامج للجهاوعلى مبدأ تضم�ن حقوقهن في القوان�ن والس�اسات ، �ه على أساس اإلعاقة أو �سببها العقلي أو النفسي

. تم االنتهاء من معای�ر التشخ�ص )3(مرفق رقم  صدر تعم�م من رئاسة الوزراء لتفع�ل هذا المبدأ، والتخص�ص المالي في الم�زان�ات
 وفي حال إدخال هذا العمر ستصل 5لمن هم عمر+ %11.2 ذو� اإلعاقة نسبةر العاملة على التشخ�ص، والتدر�ب للمعن��ن والكواد

واستجا�ة للهدف "ل ال�فلة" صدر ن�ام مراكز التدخل المب�ر لأل�فال ذو� اإلعاقة وهي ضمن الحدود العالم�ة،  ،%15النسبة إلى
وتقدیر احت�اجاتهم وتلب�تها من خالل البرامج والخدمات المعدة لهذه دمجهم في المجتمع المحلي واسرهم،  یهدف إلى ،2017لسنة 
وخفض ال�اقة  ،ألمهات وغ�رهم ممن �قومون على رعایتهم �المعلومات والمهارات الخاصة �إعاقة ا�فالهموتزو�د اآل�اء وا ،الغا�ة

وتقل�ل الفجوة ب�ن السن  ،االست�عاب�ة للمراكز اإلیوائ�ة، وتقل�ل األعباء االقتصاد�ة المترتبة على رعایتهم، وخفض معدالت اإلعاقة
 العقلي لل�فل ذ� اإلعاقة وسنه الزمني.

جزائ�ة للحدث ؛ سن المساءلة ال2015من اإلجراءات المتخذة للتصد� للعنف ضد األ�فال رفع قانون االحداث السار� عام  2.14
ومنحت الصالح�ات للحد من جنوح األحداث، وتخص�ص ن�ا�ة عامه وه��ات قضائ�ة  ،ادارة شر�ة األحداث واستحدث ،سنة 12الى 

صدر ن�ام و  التحاق الحدث �الدراسة.على ان ال تؤثر على  ،للحر�ة سالبةاب�ه غ�ر متخصصة للتعامل مع األحداث، وتداب�ر عق
في وعلى تولي شر�ة األحداث تسو�ة النزاعات شر�ة األحداث والجهات القضائ�ة،  لد� تسو�ة النزاعات في قضا�ا األحداث

لإلساءة  المعرض�نفال المحتاج�ن للحما�ة والرعا�ة وتام�ن المأو� االمن لأل� ،المخالفات والجنح التي ال تز�د عقو�تها على سنت�ن
 والخ�ر ذ�ورا واناثا.

 ..أ)2.2والفقرة .أ 3.1تراجع الفقرة (العدید من االنجازات  2017حقق قانون العقو�ات المعدل لسنة  3.14

تضمن بنودا إصالح�ة  ،2008وذلك لمعالجة ثغرات القانون لعام  ،2017صدر قانون الحما�ة من العنف األسر� للعام  .أ4.14
ووسع ن�اق المشمول�ن �األسرة، وعلى مقدمي الخدمات الصح�ة أو التعل�م�ة أو االجتماع�ة  ،بهدف للحفا� على ��ان األسرة وترا��ها

في الق�اع�ن العام والخاص التبل�غ عن أ� حالة عنف أسر� واقعة على صغار السن أو فاقد� األهل�ة أو ناقص�ها حال علمه أو 
وحمى المبلغ�ن  ،غه بها. ولرفع نسبة اإلفصاح ��ون التبل�غ �موافقة المتضرر الكامل األهل�ة و�ان الفعل الواقع عل�ه �ش�ل جنحةإبال

وحصر التسو�ة في  ، شر��ة موافقة ال�رف�ن،والشهود. وأنا� �إدارة حما�ة األسرة تسو�ة النزاع في قضا�ا العنف األسر� في الجنح
وتم إنشاء سجل خاص ورقي والكتروني لتوث�ق حاالت العنف األسر� واإلجراءات المتخذة �شأنها،  و� المتعلقة �ه.لفعل الجرمي والش�ا

واستخدام التقن�ة الحدیثة ان وجدت حما�ة للمجني عل�ه الذ� لم یتم  ،استحدث القانون (الخدمة االجتماع�ة) البدیل عن سلب الحر�ة

ة  مسودة أول�

 

38 
 

لساتها في أ�ام الع�ل األسبوع�ة والرسم�ة والفترات المسائ�ة للسرعة والسر�ة في البت في عاما، و�نشاء مح�مة مختصة تعقد ج 18
من خالل تقن�ة الف�دیو بتسج�ل المقابلة للمساء  ،ادارة حما�ة االسرة غرف مقابالت اال�فال عرضة لإلساءة ثتوعل�ه حدٌ  القضا�ا.

  مستقبال. م لتجنب االثار السلب�ة على نفس�ة الحدثمرة؛ �استرات�ج�ة تستخد�بدیل لسرد وقائع االساءة التي تعرض لها اكثر من  ،ال�ه

ت اقسام في محاف�ات ال�ف�لة، معان، غرب ار�د، جنوب �رة توسعت ادارة حما�ة االسرة �استحداسنوات االخ 5خالل .ب 4.14
ع حاالت النساء المعنفات الالئي یتعرضن تقوم �استقبال جم� ،2017تم افتتاح دار الوفاق االسر� في مدینة ار�د عام عمان. و 

 ،لإلساءة والعنف االسر� في محاف�ات الشمال، واستحداث قسم متخصص في ادارة البحث الجنائي من اجل م�افحة االتجار �البشر
 �اإلضافة الى دار �رامة لحما�ة الفت�ات من ضحا�ا االتجار �البشر.

واإلبالغ عن حاالت العنف �أول خدمة �وار� مستندة ، 2014الصم بنها�ة  لألشخاص )114تم إ�الق خ� ال�وار� رقم ( 5.14
ومن خالل �وارد مدر�ة على التواصل بلغة اإلشارة في إدارة الق�ادة والس��رة  ،على تقن�ة التواصل مع الصم بواس�ة م�المات الف�دیو

) بالغ 449تلقى الخ� ( والتعرض للعنف أو االستغالل،وار� في مدیر�ة األمن العام. قدمت المساعدة لذوات اإلعاقة في حاالت ال�
اإلعاقة �رفًا مشددا في جرائم  2017ف�ما لم توضح اإلحصائ�ة عدد اإلناث منهم. اعتبر قانون العقو�ات المعدل لعام  2018عام 

الحر�ة)، عرف قانون حقوق لحما�ة النساء والفت�ات من العنف (اإلیذاء واالعتداء والخ�ف واالهمال والترك والحرمان من وذلك 
وعلى توف�ر الحما�ة للمبلغ�ن والشهود عن حاالت العنف المرتكبة ضدهم،  ،األشخاص ذو� اإلعاقة العنف المرتكب ضد ذو� اإلعاقة

 وفرضت العقو�ات في حال ارتكاب العنف ضد ذو� اإلعاقة ومضاعفتها في حال التكرار.

 والفت�ات النساء ضد العنف إنهاء �شأن عهاتوس� أو تحدیثها أو و�ن�ة عمل خ�� تقد�م 
ألف،  30(رصدت لها من ضمن موازنتها مبالغ  40شمعةالخ�ة التنف�ذ�ة لشب�ة مناهضة العنف ضد المرأة  شؤون المرأة  أعدت 6.14

لتحق�ق األهداف المتعلقة �المساهمة في إ�جاد ب��ة وذلك ، )2018، 2017، 2016(دینار أردني لألعوام ) ألف 30ألف،  25
 أش�ال العنف ضد المرأة. اهضة �افةوقادرة على من ،اجتماع�ة واقتصاد�ة وس�اس�ة وثقاف�ة وتشر�ع�ة آمنة وداعمة لتم��ن المرأة 

تعز�ز الثقافة المجتمع�ة الرافضة للعنف ضد المرأة والقادرة على ، ووللمجال "د" من ���ن 2.5محاور الخ�ة التنف�ذ�ة للهدف  تستج�ب
عام من قبل صانعي القرار وحشد الرأ� ال ،مناهضته، وت�و�ر قدرات المرأة والمختص�ن والمؤسسات العاملة معها، و�سب الدعم والتأی�د

وتنس�ق الجهود الو�ن�ة  ،و�ناء الشراكات المجتمع�ة والمؤسس�ة ،الجهود الو�ن�ةوالق�ادات المجتمع�ة والمؤسسات الو�ن�ة لدعم 
م لمتا�عة تنف�ذ الخ�ة في العا أردني ألف دینار 23، �ما تم رصد مبلغ والمساهمة في تعز�ز الس�اسات لمناهضة العنف ضد المرأة 

2019. 

 لحما�ة وعملّ�ة علمّ�ة والتي ُتعد مرجعّ�ة "اإل�ار الو�ني لحما�ة األسرة من العنفوث�قة " 2016اعتمد مجلس الوزراء عام  7.14
 والمسؤولّ�ات وتحدید األدوار القائمة، الممارسات في الثغرات والحما�ة، وسد الوقا�ة خدمات تقد�م أسس تحدد إذ العنف؛ األسرة من

عال�ت�ن،  وجودة ��فاءة الحالة احت�اجات تلبي خدمات وتقد�م والقانونّ�ة، الفعلّ�ة أدوارها مع یتناسب و�ما الو�نّ�ة، مؤّسساتال لكافة
واعتماد ال�بعة الثان�ة من اال�ار  ،التمّ��ز والحما�ة وعدم والسر�ة والخصوص�ة إل�هم المساء حقوق ورغبات احترام ُ�حّقق تشار�يّ  بنهجٍ 

ى عل اإل�ار ووزع ،�ل �حسب اختصاصهو�لزام �افة الجهات المعن�ة �العمل �مضمونها  ،�ن�ة لحما�ة االسرة من العنفكمرجع�ة و 
 التنس�ق أسس وتحدید األسرّ�؛ العنف من الحما�ة/الوقا�ة لعملّ�ة العاّمة الخ�و� إلى رسم المؤسسات المعن�ة بت�ب�قه، والذ� هدف

متكاملة  خدمات لتوف�ر ،واإلدارّ�) والقضائّ�ة؛ والشر�ّ�ة؛ والتر�وّ�ة؛ والصحّ�ة؛ االجتماعّ�ة؛ كافة (ومن الق�اعات الشر�اء جم�ع ب�ن
 جودة ذات خدماٍت  لتقد�م الفنّي، الّدعم وتوف�ر والمتا�عة، لإلشراف ُممنهجةٍ  عملّ�ةٍ  ضمن وأنش�تها، برامجها اتساق وضمان وشاملة،

  .إل�هم الُمساء على المرتكزة الشر�اء ب�ن الحالة رةإدا منهجّ�ة وفق األسرّ�، لحاالت العنف

                                                           
 https://bit.ly/2PuC47h، على الرا�� 2021-2019أة الخ�ة التنف�ذ�ة لشب�ة مناهضة العنف ضد المر لال�الع على  40 
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االّتجار �البشر، تعتمد موازنته على الهبات والمساعدات، یتم استقبال وحما�ة ضحا�ا اإلتجار �البشر في دار حما�ة خاصة، �غض 
مش�لة ، یتلقون الخدمات المساندة المتكاملة، و�رامج إعادة التأه�ل النفسي والجسد�، لح�ن انتهاء الالن�ر عن الجنس والعرق واإلثن�ة

الغالب�ة من العامالت  ،2019حتى عام  منهم %70 حالة تش�ل النساء نسبة 334ا بلغ عدد الضحا� أو العودة ال�وع�ة لبالدهم.
هدفا یتعلق بتوف�ر مساعدة وحما�ة متخصصة لأل�فال  )2022-2019( �البشرالتجار  االسترات�ج�ة الو�ن�ة لمنعتضمنت  .�المنازل

 المجني عل�هم والمتضرر�ن من ، وتوس�ع ن�اق التغ��ة الجغراف�ة لدور إیواءاالتجار �البشر من المجني عل�هم والمتضرر�ن من جرائم
مل والمصانع، وتضمنت فرص الدعم إلعداد الدراسات تعز�ز الرقا�ة للحد من جر�مة التحرش الجنسي داخل اماكن العهذه الجرائم، و 

 )..ب4.14الفقرة تن�ر (األكثر عرضة لإلتجار �البشر و�ذلك حما�ة الالج��ن ،والبحوث في مجال حما�ة الف�ات المستضعفة

 ؟والفت�ات النساء ضد للعنف للتصد� األخ�رة الخمس السنوات في األولو�ة دولتك أع�تها التي اإلجراءات ما  .14
 وتنف�ذها وت�ب�قها المرأة، ضد العنف مناهضة قوان�ن تعز�ز أو تقد�م 

قائم على المساواة  ،نقلة نوع�ة وت�ورا �ب�را في مجال حقوق ذو� االعاقة 2017قانون حقوق األشخاص ذو� اإلعاقة لعام  �عد 1.14
ونص أنه �عد عنفًا �ل فعل أو امتناع عن  �رات السن.اصة النساء �ما ف�هن صغوخ ،وعدم التم�ز وتكافؤ الفرص وحمایتهم من التم��ز

فعل من شأنه حرمان ذ� اإلعاقة من حق أو حر�ة ما، أو تق��د ممارسته أل� منهما أو المساس بتكامله الجسد� أو إلحاق األذ� 
 ،توالخ�� والبرامج للجهاوعلى مبدأ تضم�ن حقوقهن في القوان�ن والس�اسات ، �ه على أساس اإلعاقة أو �سببها العقلي أو النفسي

. تم االنتهاء من معای�ر التشخ�ص )3(مرفق رقم  صدر تعم�م من رئاسة الوزراء لتفع�ل هذا المبدأ، والتخص�ص المالي في الم�زان�ات
 وفي حال إدخال هذا العمر ستصل 5لمن هم عمر+ %11.2 ذو� اإلعاقة نسبةر العاملة على التشخ�ص، والتدر�ب للمعن��ن والكواد

واستجا�ة للهدف "ل ال�فلة" صدر ن�ام مراكز التدخل المب�ر لأل�فال ذو� اإلعاقة وهي ضمن الحدود العالم�ة،  ،%15النسبة إلى
وتقدیر احت�اجاتهم وتلب�تها من خالل البرامج والخدمات المعدة لهذه دمجهم في المجتمع المحلي واسرهم،  یهدف إلى ،2017لسنة 
وخفض ال�اقة  ،ألمهات وغ�رهم ممن �قومون على رعایتهم �المعلومات والمهارات الخاصة �إعاقة ا�فالهموتزو�د اآل�اء وا ،الغا�ة

وتقل�ل الفجوة ب�ن السن  ،االست�عاب�ة للمراكز اإلیوائ�ة، وتقل�ل األعباء االقتصاد�ة المترتبة على رعایتهم، وخفض معدالت اإلعاقة
 العقلي لل�فل ذ� اإلعاقة وسنه الزمني.

جزائ�ة للحدث ؛ سن المساءلة ال2015من اإلجراءات المتخذة للتصد� للعنف ضد األ�فال رفع قانون االحداث السار� عام  2.14
ومنحت الصالح�ات للحد من جنوح األحداث، وتخص�ص ن�ا�ة عامه وه��ات قضائ�ة  ،ادارة شر�ة األحداث واستحدث ،سنة 12الى 

صدر ن�ام و  التحاق الحدث �الدراسة.على ان ال تؤثر على  ،للحر�ة سالبةاب�ه غ�ر متخصصة للتعامل مع األحداث، وتداب�ر عق
في وعلى تولي شر�ة األحداث تسو�ة النزاعات شر�ة األحداث والجهات القضائ�ة،  لد� تسو�ة النزاعات في قضا�ا األحداث

لإلساءة  المعرض�نفال المحتاج�ن للحما�ة والرعا�ة وتام�ن المأو� االمن لأل� ،المخالفات والجنح التي ال تز�د عقو�تها على سنت�ن
 والخ�ر ذ�ورا واناثا.

 ..أ)2.2والفقرة .أ 3.1تراجع الفقرة (العدید من االنجازات  2017حقق قانون العقو�ات المعدل لسنة  3.14

تضمن بنودا إصالح�ة  ،2008وذلك لمعالجة ثغرات القانون لعام  ،2017صدر قانون الحما�ة من العنف األسر� للعام  .أ4.14
ووسع ن�اق المشمول�ن �األسرة، وعلى مقدمي الخدمات الصح�ة أو التعل�م�ة أو االجتماع�ة  ،بهدف للحفا� على ��ان األسرة وترا��ها

في الق�اع�ن العام والخاص التبل�غ عن أ� حالة عنف أسر� واقعة على صغار السن أو فاقد� األهل�ة أو ناقص�ها حال علمه أو 
وحمى المبلغ�ن  ،غه بها. ولرفع نسبة اإلفصاح ��ون التبل�غ �موافقة المتضرر الكامل األهل�ة و�ان الفعل الواقع عل�ه �ش�ل جنحةإبال

وحصر التسو�ة في  ، شر��ة موافقة ال�رف�ن،والشهود. وأنا� �إدارة حما�ة األسرة تسو�ة النزاع في قضا�ا العنف األسر� في الجنح
وتم إنشاء سجل خاص ورقي والكتروني لتوث�ق حاالت العنف األسر� واإلجراءات المتخذة �شأنها،  و� المتعلقة �ه.لفعل الجرمي والش�ا

واستخدام التقن�ة الحدیثة ان وجدت حما�ة للمجني عل�ه الذ� لم یتم  ،استحدث القانون (الخدمة االجتماع�ة) البدیل عن سلب الحر�ة
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لساتها في أ�ام الع�ل األسبوع�ة والرسم�ة والفترات المسائ�ة للسرعة والسر�ة في البت في عاما، و�نشاء مح�مة مختصة تعقد ج 18
من خالل تقن�ة الف�دیو بتسج�ل المقابلة للمساء  ،ادارة حما�ة االسرة غرف مقابالت اال�فال عرضة لإلساءة ثتوعل�ه حدٌ  القضا�ا.

  مستقبال. م لتجنب االثار السلب�ة على نفس�ة الحدثمرة؛ �استرات�ج�ة تستخد�بدیل لسرد وقائع االساءة التي تعرض لها اكثر من  ،ال�ه

ت اقسام في محاف�ات ال�ف�لة، معان، غرب ار�د، جنوب �رة توسعت ادارة حما�ة االسرة �استحداسنوات االخ 5خالل .ب 4.14
ع حاالت النساء المعنفات الالئي یتعرضن تقوم �استقبال جم� ،2017تم افتتاح دار الوفاق االسر� في مدینة ار�د عام عمان. و 

 ،لإلساءة والعنف االسر� في محاف�ات الشمال، واستحداث قسم متخصص في ادارة البحث الجنائي من اجل م�افحة االتجار �البشر
 �اإلضافة الى دار �رامة لحما�ة الفت�ات من ضحا�ا االتجار �البشر.

واإلبالغ عن حاالت العنف �أول خدمة �وار� مستندة ، 2014الصم بنها�ة  لألشخاص )114تم إ�الق خ� ال�وار� رقم ( 5.14
ومن خالل �وارد مدر�ة على التواصل بلغة اإلشارة في إدارة الق�ادة والس��رة  ،على تقن�ة التواصل مع الصم بواس�ة م�المات الف�دیو

) بالغ 449تلقى الخ� ( والتعرض للعنف أو االستغالل،وار� في مدیر�ة األمن العام. قدمت المساعدة لذوات اإلعاقة في حاالت ال�
اإلعاقة �رفًا مشددا في جرائم  2017ف�ما لم توضح اإلحصائ�ة عدد اإلناث منهم. اعتبر قانون العقو�ات المعدل لعام  2018عام 

الحر�ة)، عرف قانون حقوق لحما�ة النساء والفت�ات من العنف (اإلیذاء واالعتداء والخ�ف واالهمال والترك والحرمان من وذلك 
وعلى توف�ر الحما�ة للمبلغ�ن والشهود عن حاالت العنف المرتكبة ضدهم،  ،األشخاص ذو� اإلعاقة العنف المرتكب ضد ذو� اإلعاقة

 وفرضت العقو�ات في حال ارتكاب العنف ضد ذو� اإلعاقة ومضاعفتها في حال التكرار.

 والفت�ات النساء ضد العنف إنهاء �شأن عهاتوس� أو تحدیثها أو و�ن�ة عمل خ�� تقد�م 
ألف،  30(رصدت لها من ضمن موازنتها مبالغ  40شمعةالخ�ة التنف�ذ�ة لشب�ة مناهضة العنف ضد المرأة  شؤون المرأة  أعدت 6.14

لتحق�ق األهداف المتعلقة �المساهمة في إ�جاد ب��ة وذلك ، )2018، 2017، 2016(دینار أردني لألعوام ) ألف 30ألف،  25
 أش�ال العنف ضد المرأة. اهضة �افةوقادرة على من ،اجتماع�ة واقتصاد�ة وس�اس�ة وثقاف�ة وتشر�ع�ة آمنة وداعمة لتم��ن المرأة 

تعز�ز الثقافة المجتمع�ة الرافضة للعنف ضد المرأة والقادرة على ، ووللمجال "د" من ���ن 2.5محاور الخ�ة التنف�ذ�ة للهدف  تستج�ب
عام من قبل صانعي القرار وحشد الرأ� ال ،مناهضته، وت�و�ر قدرات المرأة والمختص�ن والمؤسسات العاملة معها، و�سب الدعم والتأی�د

وتنس�ق الجهود الو�ن�ة  ،و�ناء الشراكات المجتمع�ة والمؤسس�ة ،الجهود الو�ن�ةوالق�ادات المجتمع�ة والمؤسسات الو�ن�ة لدعم 
م لمتا�عة تنف�ذ الخ�ة في العا أردني ألف دینار 23، �ما تم رصد مبلغ والمساهمة في تعز�ز الس�اسات لمناهضة العنف ضد المرأة 

2019. 

 لحما�ة وعملّ�ة علمّ�ة والتي ُتعد مرجعّ�ة "اإل�ار الو�ني لحما�ة األسرة من العنفوث�قة " 2016اعتمد مجلس الوزراء عام  7.14
 والمسؤولّ�ات وتحدید األدوار القائمة، الممارسات في الثغرات والحما�ة، وسد الوقا�ة خدمات تقد�م أسس تحدد إذ العنف؛ األسرة من

عال�ت�ن،  وجودة ��فاءة الحالة احت�اجات تلبي خدمات وتقد�م والقانونّ�ة، الفعلّ�ة أدوارها مع یتناسب و�ما الو�نّ�ة، مؤّسساتال لكافة
واعتماد ال�بعة الثان�ة من اال�ار  ،التمّ��ز والحما�ة وعدم والسر�ة والخصوص�ة إل�هم المساء حقوق ورغبات احترام ُ�حّقق تشار�يّ  بنهجٍ 

ى عل اإل�ار ووزع ،�ل �حسب اختصاصهو�لزام �افة الجهات المعن�ة �العمل �مضمونها  ،�ن�ة لحما�ة االسرة من العنفكمرجع�ة و 
 التنس�ق أسس وتحدید األسرّ�؛ العنف من الحما�ة/الوقا�ة لعملّ�ة العاّمة الخ�و� إلى رسم المؤسسات المعن�ة بت�ب�قه، والذ� هدف

متكاملة  خدمات لتوف�ر ،واإلدارّ�) والقضائّ�ة؛ والشر�ّ�ة؛ والتر�وّ�ة؛ والصحّ�ة؛ االجتماعّ�ة؛ كافة (ومن الق�اعات الشر�اء جم�ع ب�ن
 جودة ذات خدماٍت  لتقد�م الفنّي، الّدعم وتوف�ر والمتا�عة، لإلشراف ُممنهجةٍ  عملّ�ةٍ  ضمن وأنش�تها، برامجها اتساق وضمان وشاملة،

  .إل�هم الُمساء على المرتكزة الشر�اء ب�ن الحالة رةإدا منهجّ�ة وفق األسرّ�، لحاالت العنف

                                                           
 https://bit.ly/2PuC47h، على الرا�� 2021-2019أة الخ�ة التنف�ذ�ة لشب�ة مناهضة العنف ضد المر لال�الع على  40 
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األ�فال توص�ات تقار�ر لجان تقصي الحقائق في قضا�ا وفاة  ترجمة على الفر�ق الو�ني للحما�ة من العنف األسر�  عمل .أ7.14 
 ،2018-2016لألعوام استجا�ة المؤسسات للحاالت ورفع �فاء لتعز�ز تهدف عمل تنف�ذ�ة خ�ة ، من خالل نت�جة للعنف األسر� 

اكثر التحد�ات التي تواجه المؤسسات الرسم�ة للق�ام بدورها في  الخ�ة و�لف الجهات المعن�ة االلتزام بها، تناولت ،مجلس الوزراء اقرها
اء الوزر  2016و�لف مجلس الوزراء عام  .ات وفقا لمؤشرات الخ�ورة الشاملةوتقد�م الخدم ،متا�عة حاالت االسر المعرضة للخ�ر

لتق��م المعن��ن توف�ر الكوادر البشر�ة ودعمها �األخصائ��ن االجتماع��ن والنفس��ن، المرشدین التر�و��ن، واال�باء النفس��ن والشرع��ن 
 الدعم والتوع�ة واإلرشاد والعالج.االسر �السرعة القصو� وتقد�م خدمات  والتعامل مع ،ومتا�عة االسرة وافردها المعرض�ن للخ�ر

ما  ،نجد انه لم یتم االلتزام بتوف�ر الكوادر البشر�ة ،)2018-2016�ره من موارد �شر�ة للفترة (عند استعراض ما تم توف .ب7.14
�جب تع�نهم في م�اتب الخدمة  255من اصل  اخصائي اجتماعي 28فقد تم تع��ن  ،�ش�ل تحد�ا أمام المؤسسات للق�ام بدورها

�جب تع��نهم في مدراس وزارة التر��ة  600مرشد تر�و� من  168رة التنم�ة االجتماع�ة، واالجتماع�ة ودور االیواء التا�عة لوزا
اخصائ��ن صحة  3�ب�ب،  30ا�باء شرع��ن من اصل  8والحاق  ،30صل �ب�ب نفسي ببرنامج االقامة من أ 14والحاق  والتعل�م،

 .20من اصل  نفس�ة

و�إشراف الفر�ق الو�ني  2017عام ن األسرة إلنهاء العنف ضد المرأة إلجراءات التي اتخذها المجلس الو�ني لشؤو من ا 8.14
 :  منها إعداد أدلة تتعلق بوالتعاون مع ال�ونسف، ومفوض�ة الالج��ن، وصندوق األمم المتحدة للس�ان  ،للحما�ة من العنف األسر� 

العنف األسر� والعنف ضد على النوع االجتماعي و واالستجا�ة للعنف المبني من "دل�ل االجراءات الو�ن�ة الموحدة للوقا�ة  .أ8.14
ل��ون مرجًعا لكافة العامل�ن في �افة المؤسسات حول  ،ودل�ل تدر�بي حول دل�ل االجراءات �اللغت�ن (العر��ة واالنجل�ز�ة)األ�فال". 

ة وآل�ات التعامل مع حاالت العنف آل�ات التعامل مع حاالت العنف االسر�، حدد ف�ه الس�اسات والمباد� التوج�ه�ة التي توضح العالق
و�جراءات التعامل مع حاالت العنف األسر� �ش�ل خاص، ومن أبرز مخرجات هذا المشروع عقد دورات تدر�ب مدر��ن  ،�ش�ل عام

نواة وخرجت �فر�ق تدر�ب و�ني ل��ونوا  ،ساعة للعامل�ن في المؤسسات (الح�وم�ة وغ�ر الح�وم�ة) المعن�ة �حما�ة األسرة 70بواقع 
 ) متدرب ومتدر�ة.20بلغ عددهم ( ،للتدر�ب داخل مؤسساتهم على هذه االجراءات

�الشراكة مع المؤسسات الو�ن�ة  ،41""دل�ل ارشاد� لمعای�ر االعتماد وضب� الجودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف األسر�  .ب8.14
لتعز�ز قدراتها بتقد�م الخدمات لحاالت العنف األسر� حول منهج�ات ت�ب�ق هذه المعای�ر على  ،الح�وم�ة وغ�ر الح�وم�ة المعن�ة

تدر�ب المعن��ن بت�ب�ق المعای�ر  :لت�ب�قي المؤسسي، ومن أبرز مخرجات هذا المشروعووضعها ضمن اال�ار ا ،المستو� المؤسسي
 ا.) مشار�60و�واقع ثالث دورات تدر�ب�ة شارك ف�ها (

�الشراكة مع المؤسسات ال�ب�ة  2017لعام دل�ل إجراءات ُمقّدمي الخدمات الصح�ة للتعامل مع حاالت االعتداء الجنسي" " .ج8.14
بنهج واضح لُمقّدمي  ،�صورة تحدد األن�مة واإلجراءات والضوا�� التي تح�م نوع�ة وجودة برامج الخدماتالح�وم�ة؛ الح�وم�ة وغ�ر 

  .وتقد�م الخدمات الالزمة ،الجنسيفي الق�اع الصحي �مستو�اته المتعّددة (األول�ة والثانو�ة) في التعامل مع حاالت االعتداء  الخدمات

تم العمل على المرحلة الثان�ة وتمثلت المخرجات �إعداد التصورات المقترحة  "�و� دعم ال�فل وأسرهممشروع مأسسة خ" وفي .د8.14
وعرضها على اجتماع الفر�ق الو�ني لحما�ة األسرة من العنف واعتماد التصور المتمثل "�إ�جاد مح�ة لالتصال لدعم ال�فل وأسرته 

و�عداد مت�لبات  ،داد المعای�ر الخاصة �الخ�و� والدل�ل االجرائي لعمل هذه الخ�و�تعنى ��ل ما یتعلق �األ�فال والنساء واألسرة. و�ع
 البن�ة التحت�ة للخ� وقواعد الب�انات واإل�ار القانوني الذ� �ضمن تن��م عمل الخ� واستدامته.

؛ یهدف إلكساب الممارسات المناسبة والالزمة 42الدل�ل التدر�بي للعامل�ن مع األسر المعرضة للخ�ر 2016أ�لق عام  ه.8.14 
معای�ر االعتماد وضب�  ، وا�لقتةوالتعامل مع التحد�ات االجتماع�ة ��ر�قه ا�جاب� ،لدعم هذه االسر من النواحي النفس�ة واالنفعال�ة

                                                           
 https://bit.ly/2KXSuXdلى الرا�� دل�ل ارشاد� لمعای�ر االعتماد وضب� الجودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف األسر�، علال�الع على  41 
 https://bit.ly/2ITHesa، على الرا��  2016ل التدر�بي للعامل�ن مع األسر المعرضة للخ�رلال�الع على الدل� 42 
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ن الجودة لخدمات دور الرعا�ة اإلیوائ�ة (االحداث، �بار السن...) لمساعدة هذه الدور لالرتقاء �مستو� خدماتها، وتم توق�ع اتفاق�ة تعاو 
 المرحلة الثان�ة لمأسسة العمل على المستو� الو�ني لت�ب�ق هذه المعای�ر، والتي �بقت في ،مع مجلس اعتماد المؤسسات الصح�ة

 فر�ق ُمق��م�ن. 15دور، والخروج بـ 6على ع�نه من جم�ع ف�ات دور االیواء و�واقع  2017

 القضاء والتدر�ب على المتخصصة، المحاكم إنشاء مثل( العدالة إلى المرأة  وصول ز�ادة إلى الرام�ة التداب�ر تعز�ز أو إدخال 
 )النساء قتل قضا�ا ذلك في �ما ضات،والتعو� واإلنصاف الحما�ة، وأوامر والشر�ة،

خصص المجلس القضائي ه��ات قضائ�ة للفصل في قضا�ا العنف  ،ح�ام قانون الحما�ة من العنف األسر� استجا�ة أل .أ9.14
مالت ح�تقوم مدیر�ة االمن العام ممثلة �إدارة حما�ة االسرة  .مع إخضاعهم للتدر�ب ،ا�ات تش��ل اله��اتقضاة لغ 107األسر� وتع��ن

في جم�ع المحاف�ات وفي جم�ع االوقات،  ، وتستقبل الش�او� وال�ة االبالغ وتقد�م الش�و�  ،لتوع�ة النساء والفت�ات �التحرش الجنسي
الشراكات مع الجهات المتخصصة تقوم اإلدارة �هواتف ال�وار� والبر�د االلكتروني المجان�ة، و من خالل ووفرت وسائل االبالغ 

والعالج  ،وخدمات ال�ب الشرعي ،وخدمات الصحة النفس�ة للناج�ات من االعتداءات الجنس�ة ،سي االجتماعي�خدمات الدعم النف
 ال�بي المجاني عن �ر�ق المستشف�ات والمراكز الصح�ة التا�عة لوزارة الصحة. 

وفق معای�ر محددة وواضحة،  ،م��زاسس المساعدة القانون�ة للجم�ع دون ت ،وفرت مدیر�ة المساعدة القانون�ة في وزارة العدل.ب 9.14
ح المساعدة ح�ث تتبع األسس واألولو�ات عند من ،لتسه�ل وصول النساء الى العدالة ،2018�موجب ن�ام المساعدة القانون�ة لسنة 

وت�هر أرقام  .هموالتي ُتع�ى لألشخاص ذو� االعاقة، و�ل�هم األحداث، ومن ثم المرأة، والمسن�ن، والالج��ن، وغ�ر  ،القانون�ة ل�الب�ها
مع مدني تقوم ، إال أن هناك مؤسسات مجتالقانون�ة المقدمة من قبل الوزارة أن اإلناث لم �ستفدن �ش�ل واسع من المساعدة وزارة العدل

 .ساهمت في تقل�ل معاناة النساء في هذا المجال ،العقد الماضي بتقد�م هذا الدور خالل

 والخدمات المخصصة، الصح�ة والخدمات المساعدة، وخ�و� المالجئ، مثل(العنف من ج�اتللنا المقدمة الخدمات تعز�ز أو تقد�م 
 )واإلس�ان والمشورة، العدالة، وخدمات القانون�ة،
هدف الدار تأم�ن الحما�ة واإلیواء المؤقت للمنتفعة الى ح�ن أن: على  2016ن�ام دور إیواء المعرضات للخ�ر لسنة نص  10.14

 ،ةالخ�ورة عنها، وتقد�م الرعا�ة االجتماع�ة والخدمات المع�ش�ة والنفس�ة والصح�ة واإلرشاد�ة والثقاف�ة والقانون� حل مش�لتها أو زوال
و�یوائها وتأم�ن المأكل والملبس والخدمات المساندة وتوف�ر  ،المعرضة للخ�ر الفتاة تستقبل الدار و�ناء قاعدة معلومات للمنتفعات.

وحل مش�لتها �ما یتوافق مع  ،والمساعدة القانون�ة ،والتوع�ة الصح�ة واإلرشاد�ة ،لتعافي الجسد� والنفسيبرامج التدر�ب والتأه�ل وا
سرا وان تدخل الدار وعدم استقبال المنتفعة ق ،وتأم�ن برامج التسل�ة والرفاه النفسي ،وتوف�ر فرص عمل مناسبة ،مباد� حقوق االنسان

حالة إلى  19منتفعة، تم تحو�ل  30، �اقتها االست�عاب�ة 2018للمعرضات للخ�ر" عام  وعل�ه افتتحت "دار آمنة �محض إرادتها.
حاالت معرضات للخ�ر لذو�هم �عد إجراء عمل�ات التدخل و�عادة إدماجهن مع أسرهن �ش�ل آمن،  3الدار حتى تار�خه، وتسل�م 

 راكز الستقبالهن في الدار.موقوفة إدار�ا في الم 18�جر� العمل والترت�بات مع وزارة الداخل�ة على 

 المجتمع�ة اإلعالم،والتعب�ة ووسائل التعل�م، ق�اع في المثال سب�ل والفت�ات؛ النساء ضد العنف لمنع إسترات�ج�ات تعز�ز أو تقد�م 
 )والفت�ان الرجال مع والعمل

ت�ات، منها الخ�ة الو�ن�ة الشاملة لحقوق أكدت األ�ر واالسترات�ج�ات األردن�ة على أهم�ة حما�ة وتعز�ز حقوق النساء والف 11.14
تضمنت إجراء مراجعة للتشر�عات المعن�ة �حقوق المرأة واقتراح التعدیالت عل�ها، وأكدت  ،)2025-2016اإلنسان وخ�تها التنف�ذ�ة (

ت المؤسسات المعن�ة �ال�فل على أهم�ة تفع�ل األ�ر القانون�ة واآلل�ات المتعلقة �حما�ة األ�فال من العنف ��افة أش�اله، و�ناء قدرا
ونمائه لضمان تحس�ن الخدمات القانون�ة واإلرشاد�ة والنفس�ة والتعل�م�ة للمعنف�ن، وتن��م برامج رفع الوعي �حقوقهم وآل�ات حمایتهم 

و�یواء األ�فال  من العنف، والتوع�ة �مفهوم التنمر والعنف ل�الب المدارس وآل�ات م�افحتها، وتعز�ز وتفع�ل الرقا�ة على دور رعا�ة
 ووضعت خ�ة تنف�ذ�ة �أ�ر زمن�ة وم�زان�ة لكل هدف. ،والتحقق من مراعاتها لحقوقهم
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األ�فال توص�ات تقار�ر لجان تقصي الحقائق في قضا�ا وفاة  ترجمة على الفر�ق الو�ني للحما�ة من العنف األسر�  عمل .أ7.14 
 ،2018-2016لألعوام استجا�ة المؤسسات للحاالت ورفع �فاء لتعز�ز تهدف عمل تنف�ذ�ة خ�ة ، من خالل نت�جة للعنف األسر� 

اكثر التحد�ات التي تواجه المؤسسات الرسم�ة للق�ام بدورها في  الخ�ة و�لف الجهات المعن�ة االلتزام بها، تناولت ،مجلس الوزراء اقرها
اء الوزر  2016و�لف مجلس الوزراء عام  .ات وفقا لمؤشرات الخ�ورة الشاملةوتقد�م الخدم ،متا�عة حاالت االسر المعرضة للخ�ر

لتق��م المعن��ن توف�ر الكوادر البشر�ة ودعمها �األخصائ��ن االجتماع��ن والنفس��ن، المرشدین التر�و��ن، واال�باء النفس��ن والشرع��ن 
 الدعم والتوع�ة واإلرشاد والعالج.االسر �السرعة القصو� وتقد�م خدمات  والتعامل مع ،ومتا�عة االسرة وافردها المعرض�ن للخ�ر

ما  ،نجد انه لم یتم االلتزام بتوف�ر الكوادر البشر�ة ،)2018-2016�ره من موارد �شر�ة للفترة (عند استعراض ما تم توف .ب7.14
�جب تع�نهم في م�اتب الخدمة  255من اصل  اخصائي اجتماعي 28فقد تم تع��ن  ،�ش�ل تحد�ا أمام المؤسسات للق�ام بدورها

�جب تع��نهم في مدراس وزارة التر��ة  600مرشد تر�و� من  168رة التنم�ة االجتماع�ة، واالجتماع�ة ودور االیواء التا�عة لوزا
اخصائ��ن صحة  3�ب�ب،  30ا�باء شرع��ن من اصل  8والحاق  ،30صل �ب�ب نفسي ببرنامج االقامة من أ 14والحاق  والتعل�م،

 .20من اصل  نفس�ة

و�إشراف الفر�ق الو�ني  2017عام ن األسرة إلنهاء العنف ضد المرأة إلجراءات التي اتخذها المجلس الو�ني لشؤو من ا 8.14
 :  منها إعداد أدلة تتعلق بوالتعاون مع ال�ونسف، ومفوض�ة الالج��ن، وصندوق األمم المتحدة للس�ان  ،للحما�ة من العنف األسر� 

العنف األسر� والعنف ضد على النوع االجتماعي و واالستجا�ة للعنف المبني من "دل�ل االجراءات الو�ن�ة الموحدة للوقا�ة  .أ8.14
ل��ون مرجًعا لكافة العامل�ن في �افة المؤسسات حول  ،ودل�ل تدر�بي حول دل�ل االجراءات �اللغت�ن (العر��ة واالنجل�ز�ة)األ�فال". 

ة وآل�ات التعامل مع حاالت العنف آل�ات التعامل مع حاالت العنف االسر�، حدد ف�ه الس�اسات والمباد� التوج�ه�ة التي توضح العالق
و�جراءات التعامل مع حاالت العنف األسر� �ش�ل خاص، ومن أبرز مخرجات هذا المشروع عقد دورات تدر�ب مدر��ن  ،�ش�ل عام

نواة وخرجت �فر�ق تدر�ب و�ني ل��ونوا  ،ساعة للعامل�ن في المؤسسات (الح�وم�ة وغ�ر الح�وم�ة) المعن�ة �حما�ة األسرة 70بواقع 
 ) متدرب ومتدر�ة.20بلغ عددهم ( ،للتدر�ب داخل مؤسساتهم على هذه االجراءات

�الشراكة مع المؤسسات الو�ن�ة  ،41""دل�ل ارشاد� لمعای�ر االعتماد وضب� الجودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف األسر�  .ب8.14
لتعز�ز قدراتها بتقد�م الخدمات لحاالت العنف األسر� حول منهج�ات ت�ب�ق هذه المعای�ر على  ،الح�وم�ة وغ�ر الح�وم�ة المعن�ة

تدر�ب المعن��ن بت�ب�ق المعای�ر  :لت�ب�قي المؤسسي، ومن أبرز مخرجات هذا المشروعووضعها ضمن اال�ار ا ،المستو� المؤسسي
 ا.) مشار�60و�واقع ثالث دورات تدر�ب�ة شارك ف�ها (

�الشراكة مع المؤسسات ال�ب�ة  2017لعام دل�ل إجراءات ُمقّدمي الخدمات الصح�ة للتعامل مع حاالت االعتداء الجنسي" " .ج8.14
بنهج واضح لُمقّدمي  ،�صورة تحدد األن�مة واإلجراءات والضوا�� التي تح�م نوع�ة وجودة برامج الخدماتالح�وم�ة؛ الح�وم�ة وغ�ر 

  .وتقد�م الخدمات الالزمة ،الجنسيفي الق�اع الصحي �مستو�اته المتعّددة (األول�ة والثانو�ة) في التعامل مع حاالت االعتداء  الخدمات

تم العمل على المرحلة الثان�ة وتمثلت المخرجات �إعداد التصورات المقترحة  "�و� دعم ال�فل وأسرهممشروع مأسسة خ" وفي .د8.14
وعرضها على اجتماع الفر�ق الو�ني لحما�ة األسرة من العنف واعتماد التصور المتمثل "�إ�جاد مح�ة لالتصال لدعم ال�فل وأسرته 

و�عداد مت�لبات  ،داد المعای�ر الخاصة �الخ�و� والدل�ل االجرائي لعمل هذه الخ�و�تعنى ��ل ما یتعلق �األ�فال والنساء واألسرة. و�ع
 البن�ة التحت�ة للخ� وقواعد الب�انات واإل�ار القانوني الذ� �ضمن تن��م عمل الخ� واستدامته.

؛ یهدف إلكساب الممارسات المناسبة والالزمة 42الدل�ل التدر�بي للعامل�ن مع األسر المعرضة للخ�ر 2016أ�لق عام  ه.8.14 
معای�ر االعتماد وضب�  ، وا�لقتةوالتعامل مع التحد�ات االجتماع�ة ��ر�قه ا�جاب� ،لدعم هذه االسر من النواحي النفس�ة واالنفعال�ة

                                                           
 https://bit.ly/2KXSuXdلى الرا�� دل�ل ارشاد� لمعای�ر االعتماد وضب� الجودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف األسر�، علال�الع على  41 
 https://bit.ly/2ITHesa، على الرا��  2016ل التدر�بي للعامل�ن مع األسر المعرضة للخ�رلال�الع على الدل� 42 
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ن الجودة لخدمات دور الرعا�ة اإلیوائ�ة (االحداث، �بار السن...) لمساعدة هذه الدور لالرتقاء �مستو� خدماتها، وتم توق�ع اتفاق�ة تعاو 
 المرحلة الثان�ة لمأسسة العمل على المستو� الو�ني لت�ب�ق هذه المعای�ر، والتي �بقت في ،مع مجلس اعتماد المؤسسات الصح�ة

 فر�ق ُمق��م�ن. 15دور، والخروج بـ 6على ع�نه من جم�ع ف�ات دور االیواء و�واقع  2017

 القضاء والتدر�ب على المتخصصة، المحاكم إنشاء مثل( العدالة إلى المرأة  وصول ز�ادة إلى الرام�ة التداب�ر تعز�ز أو إدخال 
 )النساء قتل قضا�ا ذلك في �ما ضات،والتعو� واإلنصاف الحما�ة، وأوامر والشر�ة،

خصص المجلس القضائي ه��ات قضائ�ة للفصل في قضا�ا العنف  ،ح�ام قانون الحما�ة من العنف األسر� استجا�ة أل .أ9.14
مالت ح�تقوم مدیر�ة االمن العام ممثلة �إدارة حما�ة االسرة  .مع إخضاعهم للتدر�ب ،ا�ات تش��ل اله��اتقضاة لغ 107األسر� وتع��ن

في جم�ع المحاف�ات وفي جم�ع االوقات،  ، وتستقبل الش�او� وال�ة االبالغ وتقد�م الش�و�  ،لتوع�ة النساء والفت�ات �التحرش الجنسي
الشراكات مع الجهات المتخصصة تقوم اإلدارة �هواتف ال�وار� والبر�د االلكتروني المجان�ة، و من خالل ووفرت وسائل االبالغ 

والعالج  ،وخدمات ال�ب الشرعي ،وخدمات الصحة النفس�ة للناج�ات من االعتداءات الجنس�ة ،سي االجتماعي�خدمات الدعم النف
 ال�بي المجاني عن �ر�ق المستشف�ات والمراكز الصح�ة التا�عة لوزارة الصحة. 

وفق معای�ر محددة وواضحة،  ،م��زاسس المساعدة القانون�ة للجم�ع دون ت ،وفرت مدیر�ة المساعدة القانون�ة في وزارة العدل.ب 9.14
ح المساعدة ح�ث تتبع األسس واألولو�ات عند من ،لتسه�ل وصول النساء الى العدالة ،2018�موجب ن�ام المساعدة القانون�ة لسنة 

وت�هر أرقام  .هموالتي ُتع�ى لألشخاص ذو� االعاقة، و�ل�هم األحداث، ومن ثم المرأة، والمسن�ن، والالج��ن، وغ�ر  ،القانون�ة ل�الب�ها
مع مدني تقوم ، إال أن هناك مؤسسات مجتالقانون�ة المقدمة من قبل الوزارة أن اإلناث لم �ستفدن �ش�ل واسع من المساعدة وزارة العدل

 .ساهمت في تقل�ل معاناة النساء في هذا المجال ،العقد الماضي بتقد�م هذا الدور خالل

 والخدمات المخصصة، الصح�ة والخدمات المساعدة، وخ�و� المالجئ، مثل(العنف من ج�اتللنا المقدمة الخدمات تعز�ز أو تقد�م 
 )واإلس�ان والمشورة، العدالة، وخدمات القانون�ة،
هدف الدار تأم�ن الحما�ة واإلیواء المؤقت للمنتفعة الى ح�ن أن: على  2016ن�ام دور إیواء المعرضات للخ�ر لسنة نص  10.14

 ،ةالخ�ورة عنها، وتقد�م الرعا�ة االجتماع�ة والخدمات المع�ش�ة والنفس�ة والصح�ة واإلرشاد�ة والثقاف�ة والقانون� حل مش�لتها أو زوال
و�یوائها وتأم�ن المأكل والملبس والخدمات المساندة وتوف�ر  ،المعرضة للخ�ر الفتاة تستقبل الدار و�ناء قاعدة معلومات للمنتفعات.

وحل مش�لتها �ما یتوافق مع  ،والمساعدة القانون�ة ،والتوع�ة الصح�ة واإلرشاد�ة ،لتعافي الجسد� والنفسيبرامج التدر�ب والتأه�ل وا
سرا وان تدخل الدار وعدم استقبال المنتفعة ق ،وتأم�ن برامج التسل�ة والرفاه النفسي ،وتوف�ر فرص عمل مناسبة ،مباد� حقوق االنسان

حالة إلى  19منتفعة، تم تحو�ل  30، �اقتها االست�عاب�ة 2018للمعرضات للخ�ر" عام  وعل�ه افتتحت "دار آمنة �محض إرادتها.
حاالت معرضات للخ�ر لذو�هم �عد إجراء عمل�ات التدخل و�عادة إدماجهن مع أسرهن �ش�ل آمن،  3الدار حتى تار�خه، وتسل�م 

 راكز الستقبالهن في الدار.موقوفة إدار�ا في الم 18�جر� العمل والترت�بات مع وزارة الداخل�ة على 

 المجتمع�ة اإلعالم،والتعب�ة ووسائل التعل�م، ق�اع في المثال سب�ل والفت�ات؛ النساء ضد العنف لمنع إسترات�ج�ات تعز�ز أو تقد�م 
 )والفت�ان الرجال مع والعمل

ت�ات، منها الخ�ة الو�ن�ة الشاملة لحقوق أكدت األ�ر واالسترات�ج�ات األردن�ة على أهم�ة حما�ة وتعز�ز حقوق النساء والف 11.14
تضمنت إجراء مراجعة للتشر�عات المعن�ة �حقوق المرأة واقتراح التعدیالت عل�ها، وأكدت  ،)2025-2016اإلنسان وخ�تها التنف�ذ�ة (

ت المؤسسات المعن�ة �ال�فل على أهم�ة تفع�ل األ�ر القانون�ة واآلل�ات المتعلقة �حما�ة األ�فال من العنف ��افة أش�اله، و�ناء قدرا
ونمائه لضمان تحس�ن الخدمات القانون�ة واإلرشاد�ة والنفس�ة والتعل�م�ة للمعنف�ن، وتن��م برامج رفع الوعي �حقوقهم وآل�ات حمایتهم 

و�یواء األ�فال  من العنف، والتوع�ة �مفهوم التنمر والعنف ل�الب المدارس وآل�ات م�افحتها، وتعز�ز وتفع�ل الرقا�ة على دور رعا�ة
 ووضعت خ�ة تنف�ذ�ة �أ�ر زمن�ة وم�زان�ة لكل هدف. ،والتحقق من مراعاتها لحقوقهم
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 النساء من مع�نة �مجموعات یتعلق ما ذلك في �ما الب�انات، وجمع األدلة تول�د ذلك في �ما التأث�ر، وتق��م رصد 
جة الب�انات الموجودة لد� دائرة اإلحصاءات العامة من مصادرها تم العمل خالل الخمس السنوات الماض�ة على اعادة معال .أ12.14

ومن األمثلة  ،لتخدم أغراض وقضا�ا النوع االجتماعي ،واستخدامها ��ر�قة احصائ�ة مناسبة ،المختلفة سواء من تعدادات أو مسوح
أجل جمع ب�انات ض االس�لة من �عاستمارة المسح تم تضم�ن  )2018-2017( عل�ها ما یلي: عند مسح الس�ان والصحة االسر�ة

القضاء على جم�ع الممارسات الضاّرة، من قب�ل زواج  3.5لتخدم مؤشرات الهدف  ،وتخص قضا�ا العنف ضد المرأة غ�ر متوفرة 
ن ب�ن نسبة النساء الالتي تتراوح أعماره 1.3.5والمؤشر  ،األ�فال والزواج المب�ر والزواج القسر�، وتشو�ه األعضاء التناسل�ة لإلناث

 . 18وقبل بلوغ سن  15سنة، ومن تزّوجن او ارتب�ن قبل بلوغ سن  24و 20

ومنها مسح العنف ضد المرأة  ،من التحد�ات تأم�ن ما یلزم من الموارد المال�ة لتوف�ر ب�انات للمؤشرات غ�ر المتوفرة.ب 12.14
و�ذلك المؤشرات  ،مؤشر 14والبالغ عددها  5دف والعمل على احتساب تكلفته، وذلك ألهم�ة هذه المسوح في توف�ر مؤشرات اله

ت�ب�ق ن�ام التتبع االلكتروني لحاالت بمباشرة المؤشرا. تم  80المتعلقة �الجندر والمتقا�عة مع أهداف التنم�ة المستدامة والبالغ عددها 
ثل وزارة الصحة ومؤسسة نهر م ،) �مرحلة اول�ة في ادارة حما�ة االسرة وشر�ائها في عمانTracking Systemالعنف االسر� (

و�عزز مباد� تحق�ق المصلحة الفضلى للناج�ن  ،س�وفر هذا الن�ام قاعدة ب�انات و�ن�ة حال تفع�له من قبل جم�ع الشر�اء ،األردن
بدافع  ،هي التردد وعدم االبالغ عن العنف الذ� تتعرض له المنتفة ؛من االساءة. من التحد�ات التي تواجه العامل�ن في هذا المجال

 .من فهمها لألعراف االجتماع�ة والمجتمع المح�� بها، أو عدم دقة الب�انات �سبب �لب المساعدة من أكثر من جهة

 والفت�ات؟ النساء ضد العنف لمنع األخ�رة الخمس السنوات في دولتك استخدمتها التي اإلسترات�ج�ات ما  .15
 والسلو��ات الن�رة وتغ��ر العام الوعي ز�ادة 

اللجنة الو�ن�ة  وتدعم ،و�تم العمل عل�ها في الحملة ،یوم الدول�ة یتم اخت�ار قض�ة مع�نة �ل عام 16من خالل تنف�ذ حملة  .ا1.15
الن�رة المجتمع�ة السلب�ة و/أو تعدیل التشر�عات أو سواء لجهة تغ��ر  ،وعلى مدار العامشؤون المرأة �ل أنش�ة وفعال�ات الحملة ل

لتشمل الحملة مناهضة العنف المبني على  ةالممارسات التي تش�ل عنفا ضد المرأة، وتم التوسع في السنوات األخ�ر اإلجراءات لتلغي 
"قتل  2016، ح�ث عن�ت الحملة عام خاصة العمل مع الرجال والفت�ان ،نوتستهدف �افة األعمار من الجنس� ،النوع االجتماعي

"زواج  2017)، وفي عام 3.14في المواد المشار إل�ها (في الفقرة  2017ت عام النساء" ما تمخض عنه من تعدیل قانون العقو�ا
 ، إال أن المجلس2019عام في ن�سان  مجلس األمة لقانون األحوال الشخص�ةمناقشة �رح التعدیالت الالزمة عند  " ح�ث تمصرالق

(ین�ر فقرة  حول التحرش الجنسي 2018لعام الحملة لو�انت ، سنة 16إلى  وعضل الولي االستثناء في الزواج رفع سنلم �قر 
2.13(. 

لد� ادارة حما�ة االسرة مر�ز تدر�ب اقل�مي للتدر�ب ورفع �فاءة وقدرات العامل�ن ل��ونوا قادر�ن على تقد�م افضل الخدمات  .ب1.15
للتوع�ة  ،والمدارس والجامعاتو�الشراكة مع شر�ائها تقوم �حمالت توعو�ة في المجتمعات المحل�ة  ،للناج�ات من االساءة والعنف

 �خ�ورة العنف االسر� والتشج�ع على االبالغ عن الحاالت.

الب��ة الماد�ة والرعا�ة االجتماع�ة الداعمة لكبار السن  43)2022-2018االسترات�ج�ة الو�ن�ة األردن�ة لكبار السن (تناولت  2.15
كأولو�ة وحددت اإلجراءات الم�لو�ة؛ برفع الوعي المجتمعي لوقایتهم وحمایتهم من العنف من خالل المدارس والجامعات ووسائل 

�هم �حقوقهم وآل�ة التبل�غ عن العنف الواقع عل�هم، وتأه�ل الكوادر العاملة معهم، وتوف�ر قواعد الب�انات االعالم والمساجد، ورفع وع
(ین�ر للفقرة  الكث�ر من الدورات التدر�بة وهناك تحسن في ��ف�ة مقار�ة الموضوع في وسائل االعالم. ، ح�ث تم تنف�ذالمتعلقة �الحاالت

 .أ).4.3
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 ثالثة 1325هذا وتبنت الخ�ة الو�ن�ة لتفع�ل القرار  ،)2025-2020( ترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة ي االسف 2. 5س�دمج الهدف  3.15
مع تقد�م ملخصات مناسبة حول أثر العنف المبني على النوع االجتماعي المتمثل بـ(الزواج  ،أنش�ة تتعلق بتوف�ر التغ��ة االعالم�ة

)، و�نشاء ت�ب�ق هاتف لإلبالغ عن حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي القسر�، زواج القاصرات، التحرش، والعنف الجنسي
وعقد ورش عمل توعو�ة لألجهزة الح�وم�ة، المجتمعات المحل�ة، االعالم، والمجتمع المدني حول  ،الواقعة على األردن�ات والالج�ات

وقائ�ة تلقي الضوء على موضوع االبالغ عن الحوادث وتشج�ع ودعم اقامة حمالت  ،تأث�رات العنف المبني على النوع االجتماعي
 المرتب�ة �العنف ضد المرأة، والتحد�ات القانون�ة، والوصمة االجتماع�ة التي ترافق المرأة عند اإلبالغ.

 ت�سره والذ� له واالستجا�ة والفت�ات النساء ضد العنف لمنع األخ�رة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما .16
 ؟)الحم�مة للصور الرضائ�ة غ�ر والمشار�ة اإلنترنت عبر والم�اردة اإلنترنت عبر الجنسي التحرش( التكنولوج�ا

 التن��م�ة واألح�ام التشر�عات تعز�ز أو تقد�م 
لمعالجة جرائم  2015 لمجابهة العنف ضد النساء والفت�ات الذ� ت�سره التكنولوج�ا استجاب قانون الجرائم االلكترون�ة لعام .أ1.16

 ؛تت�ور �استمرار مع الت�ور التكنولوجي والمعلوماتي المتسارع، ولمنع جم�ع أش�ال االعتداءات اإللكترون�ة ووقفها ومالحقة مرتكب�ها
�عاقب �ل من قام قصدا �التقا� او �اعتراض او �التنصت او اعاق او حور او ش�ب محتو�ات على ما هو "على:  5نصت المادة 

ح�ث تم تغل�� العقو�ات على هذه الجرائم والتي  ).1.3.13(وتراجع الفقرة ل عن �ر�ق الشب�ة المعلومات�ة او أ� ن�ام معلومات" مرس
  .والغرامة قد تصل �عضها الى الحبس

لنفس�ة، ما أو ذو� اإلعاقة العقل�ة أو ا 18في حال وقعت هذه الجرائم على من هم دون تعاقب  9المادة من التحد�ات أن .ب 1.16
وقوع  وأن �عتبر �رفا مشددا عند ،�ستدعي أن یتم توس�ع م�لة الحما�ة لألشخاص خاصة الفت�ات والنساء من مختلف الف�ات العمر�ة

أعلنت عن استعدادها لتلقي الش�او� عبر مختلف ، و 2015أنشأت وحدة للجرائم اإللكترون�ة عام  .18الجر�مة على من لم ��مل 
وتعتبر وحدة الجرائم  .2015ش�و� عام  2305مقارنة بـ ش�و�  7672مع  2018 عام ، والتي تعاملتج�ة الحدیثةالوسائل التكنولو 

مت�لبات الس�ر في إجراءات المتا�عة والتقاضي تقتضي الحضور شخص�ًا ألن  ة،رقام ال تعبر عن حجم ال�اهر اإللكترون�ة أن هذه األ
أو لتفاد�  ،و�فضلن الصمت أو حتى التراجع حفا�ًا على سمعتهن ،للتردد دفع الضحا�اما ی ،لتقد�م الش�او� أمام المراكز األمن�ة

 اإلحراجات التي قد تواجههن في مختلف المراحل اإلجرائ�ة والقضائ�ة.

 التعل�م�ة األماكن في والشباب والشا�ات الناس عامة تستهدف الوعي لز�ادة مبادرات تنف�ذ 
المرأة �التعاون مع مر�ز تكنولوج�ا المعلومات الو�ني من خالل مح�ات المعرفة المنتشرة في  ؤون اللجنة الو�ن�ة لشنفذت  2.16

س�دة من مختلف محاف�ات  4000ح�ث تم تدر�ب  ،برنامج تدر�بي حول حما�ة المرأة من الجرائم االلكترون�ة ،مختلف المحاف�ات
وعلى مرتكبي  ،وخصائصها وأهدافها وأدواتها ،ئم االلكترون�ة، ر�ز البرنامج على انواع الجرا2018و 2017المملكة خالل عامي 

 .و��ف�ة الحما�ة من الجرائم االلكترون�ة ،الجرائم االلكترون�ة
 التح�زضد أو/و التم��ز أو/و والفت�ات النساء تصو�ر لمعالجة األخ�رة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما .17

 م؟اإلعال وسائل في المرأة 
 �وع�ة. سلوك قواعد مدونات لت�و�ر اإلعالم صناعة دعم ولإلعالن  ذلك في �ما اإلعالم، لوسائل ملزمة لوائح إدخال 

مدونة سلوك اإلعالم اإلذاعي نصت " ،لحما�ة حقوق المرأة وال�فل وعدم استغاللهم في أ�ة مادة إعالم�ة أو إعالن�ة 1.17
 ،والمحرض�ن عل�ها ،محار�ة خ�اب الكراه�ة والعنفعلى  ،مدونة معتمدة وموقعة من اإلذاعات المجتمع�ة األردن�ة 44المجتمعي

ما �حمي األ�فال من المواد التي تؤثر سلبا على نموهم النفسي،  ،والموجهة لأل�فال خاصة ة التي تبث�ن المادة اإلعالم�تضمو
                                                           

 http://jpa.jo/List.aspx?lng=2&Pa=Page&ID=4لم�ثاق الشرف الصحفي، نقا�ة الصحف��ن األردن��ن  لال�الع على النص الكامل 44 
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 النساء من مع�نة �مجموعات یتعلق ما ذلك في �ما الب�انات، وجمع األدلة تول�د ذلك في �ما التأث�ر، وتق��م رصد 
جة الب�انات الموجودة لد� دائرة اإلحصاءات العامة من مصادرها تم العمل خالل الخمس السنوات الماض�ة على اعادة معال .أ12.14

ومن األمثلة  ،لتخدم أغراض وقضا�ا النوع االجتماعي ،واستخدامها ��ر�قة احصائ�ة مناسبة ،المختلفة سواء من تعدادات أو مسوح
أجل جمع ب�انات ض االس�لة من �عاستمارة المسح تم تضم�ن  )2018-2017( عل�ها ما یلي: عند مسح الس�ان والصحة االسر�ة

القضاء على جم�ع الممارسات الضاّرة، من قب�ل زواج  3.5لتخدم مؤشرات الهدف  ،وتخص قضا�ا العنف ضد المرأة غ�ر متوفرة 
ن ب�ن نسبة النساء الالتي تتراوح أعماره 1.3.5والمؤشر  ،األ�فال والزواج المب�ر والزواج القسر�، وتشو�ه األعضاء التناسل�ة لإلناث

 . 18وقبل بلوغ سن  15سنة، ومن تزّوجن او ارتب�ن قبل بلوغ سن  24و 20

ومنها مسح العنف ضد المرأة  ،من التحد�ات تأم�ن ما یلزم من الموارد المال�ة لتوف�ر ب�انات للمؤشرات غ�ر المتوفرة.ب 12.14
و�ذلك المؤشرات  ،مؤشر 14والبالغ عددها  5دف والعمل على احتساب تكلفته، وذلك ألهم�ة هذه المسوح في توف�ر مؤشرات اله

ت�ب�ق ن�ام التتبع االلكتروني لحاالت بمباشرة المؤشرا. تم  80المتعلقة �الجندر والمتقا�عة مع أهداف التنم�ة المستدامة والبالغ عددها 
ثل وزارة الصحة ومؤسسة نهر م ،) �مرحلة اول�ة في ادارة حما�ة االسرة وشر�ائها في عمانTracking Systemالعنف االسر� (

و�عزز مباد� تحق�ق المصلحة الفضلى للناج�ن  ،س�وفر هذا الن�ام قاعدة ب�انات و�ن�ة حال تفع�له من قبل جم�ع الشر�اء ،األردن
بدافع  ،هي التردد وعدم االبالغ عن العنف الذ� تتعرض له المنتفة ؛من االساءة. من التحد�ات التي تواجه العامل�ن في هذا المجال

 .من فهمها لألعراف االجتماع�ة والمجتمع المح�� بها، أو عدم دقة الب�انات �سبب �لب المساعدة من أكثر من جهة

 والفت�ات؟ النساء ضد العنف لمنع األخ�رة الخمس السنوات في دولتك استخدمتها التي اإلسترات�ج�ات ما  .15
 والسلو��ات الن�رة وتغ��ر العام الوعي ز�ادة 

اللجنة الو�ن�ة  وتدعم ،و�تم العمل عل�ها في الحملة ،یوم الدول�ة یتم اخت�ار قض�ة مع�نة �ل عام 16من خالل تنف�ذ حملة  .ا1.15
الن�رة المجتمع�ة السلب�ة و/أو تعدیل التشر�عات أو سواء لجهة تغ��ر  ،وعلى مدار العامشؤون المرأة �ل أنش�ة وفعال�ات الحملة ل

لتشمل الحملة مناهضة العنف المبني على  ةالممارسات التي تش�ل عنفا ضد المرأة، وتم التوسع في السنوات األخ�ر اإلجراءات لتلغي 
"قتل  2016، ح�ث عن�ت الحملة عام خاصة العمل مع الرجال والفت�ان ،نوتستهدف �افة األعمار من الجنس� ،النوع االجتماعي

"زواج  2017)، وفي عام 3.14في المواد المشار إل�ها (في الفقرة  2017ت عام النساء" ما تمخض عنه من تعدیل قانون العقو�ا
 ، إال أن المجلس2019عام في ن�سان  مجلس األمة لقانون األحوال الشخص�ةمناقشة �رح التعدیالت الالزمة عند  " ح�ث تمصرالق

(ین�ر فقرة  حول التحرش الجنسي 2018لعام الحملة لو�انت ، سنة 16إلى  وعضل الولي االستثناء في الزواج رفع سنلم �قر 
2.13(. 

لد� ادارة حما�ة االسرة مر�ز تدر�ب اقل�مي للتدر�ب ورفع �فاءة وقدرات العامل�ن ل��ونوا قادر�ن على تقد�م افضل الخدمات  .ب1.15
للتوع�ة  ،والمدارس والجامعاتو�الشراكة مع شر�ائها تقوم �حمالت توعو�ة في المجتمعات المحل�ة  ،للناج�ات من االساءة والعنف

 �خ�ورة العنف االسر� والتشج�ع على االبالغ عن الحاالت.

الب��ة الماد�ة والرعا�ة االجتماع�ة الداعمة لكبار السن  43)2022-2018االسترات�ج�ة الو�ن�ة األردن�ة لكبار السن (تناولت  2.15
كأولو�ة وحددت اإلجراءات الم�لو�ة؛ برفع الوعي المجتمعي لوقایتهم وحمایتهم من العنف من خالل المدارس والجامعات ووسائل 

�هم �حقوقهم وآل�ة التبل�غ عن العنف الواقع عل�هم، وتأه�ل الكوادر العاملة معهم، وتوف�ر قواعد الب�انات االعالم والمساجد، ورفع وع
(ین�ر للفقرة  الكث�ر من الدورات التدر�بة وهناك تحسن في ��ف�ة مقار�ة الموضوع في وسائل االعالم. ، ح�ث تم تنف�ذالمتعلقة �الحاالت

 .أ).4.3
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 ثالثة 1325هذا وتبنت الخ�ة الو�ن�ة لتفع�ل القرار  ،)2025-2020( ترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة ي االسف 2. 5س�دمج الهدف  3.15
مع تقد�م ملخصات مناسبة حول أثر العنف المبني على النوع االجتماعي المتمثل بـ(الزواج  ،أنش�ة تتعلق بتوف�ر التغ��ة االعالم�ة

)، و�نشاء ت�ب�ق هاتف لإلبالغ عن حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي القسر�، زواج القاصرات، التحرش، والعنف الجنسي
وعقد ورش عمل توعو�ة لألجهزة الح�وم�ة، المجتمعات المحل�ة، االعالم، والمجتمع المدني حول  ،الواقعة على األردن�ات والالج�ات

وقائ�ة تلقي الضوء على موضوع االبالغ عن الحوادث وتشج�ع ودعم اقامة حمالت  ،تأث�رات العنف المبني على النوع االجتماعي
 المرتب�ة �العنف ضد المرأة، والتحد�ات القانون�ة، والوصمة االجتماع�ة التي ترافق المرأة عند اإلبالغ.

 ت�سره والذ� له واالستجا�ة والفت�ات النساء ضد العنف لمنع األخ�رة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما .16
 ؟)الحم�مة للصور الرضائ�ة غ�ر والمشار�ة اإلنترنت عبر والم�اردة اإلنترنت عبر الجنسي التحرش( التكنولوج�ا

 التن��م�ة واألح�ام التشر�عات تعز�ز أو تقد�م 
لمعالجة جرائم  2015 لمجابهة العنف ضد النساء والفت�ات الذ� ت�سره التكنولوج�ا استجاب قانون الجرائم االلكترون�ة لعام .أ1.16

 ؛تت�ور �استمرار مع الت�ور التكنولوجي والمعلوماتي المتسارع، ولمنع جم�ع أش�ال االعتداءات اإللكترون�ة ووقفها ومالحقة مرتكب�ها
�عاقب �ل من قام قصدا �التقا� او �اعتراض او �التنصت او اعاق او حور او ش�ب محتو�ات على ما هو "على:  5نصت المادة 

ح�ث تم تغل�� العقو�ات على هذه الجرائم والتي  ).1.3.13(وتراجع الفقرة ل عن �ر�ق الشب�ة المعلومات�ة او أ� ن�ام معلومات" مرس
  .والغرامة قد تصل �عضها الى الحبس

لنفس�ة، ما أو ذو� اإلعاقة العقل�ة أو ا 18في حال وقعت هذه الجرائم على من هم دون تعاقب  9المادة من التحد�ات أن .ب 1.16
وقوع  وأن �عتبر �رفا مشددا عند ،�ستدعي أن یتم توس�ع م�لة الحما�ة لألشخاص خاصة الفت�ات والنساء من مختلف الف�ات العمر�ة

أعلنت عن استعدادها لتلقي الش�او� عبر مختلف ، و 2015أنشأت وحدة للجرائم اإللكترون�ة عام  .18الجر�مة على من لم ��مل 
وتعتبر وحدة الجرائم  .2015ش�و� عام  2305مقارنة بـ ش�و�  7672مع  2018 عام ، والتي تعاملتج�ة الحدیثةالوسائل التكنولو 

مت�لبات الس�ر في إجراءات المتا�عة والتقاضي تقتضي الحضور شخص�ًا ألن  ة،رقام ال تعبر عن حجم ال�اهر اإللكترون�ة أن هذه األ
أو لتفاد�  ،و�فضلن الصمت أو حتى التراجع حفا�ًا على سمعتهن ،للتردد دفع الضحا�اما ی ،لتقد�م الش�او� أمام المراكز األمن�ة

 اإلحراجات التي قد تواجههن في مختلف المراحل اإلجرائ�ة والقضائ�ة.

 التعل�م�ة األماكن في والشباب والشا�ات الناس عامة تستهدف الوعي لز�ادة مبادرات تنف�ذ 
المرأة �التعاون مع مر�ز تكنولوج�ا المعلومات الو�ني من خالل مح�ات المعرفة المنتشرة في  ؤون اللجنة الو�ن�ة لشنفذت  2.16

س�دة من مختلف محاف�ات  4000ح�ث تم تدر�ب  ،برنامج تدر�بي حول حما�ة المرأة من الجرائم االلكترون�ة ،مختلف المحاف�ات
وعلى مرتكبي  ،وخصائصها وأهدافها وأدواتها ،ئم االلكترون�ة، ر�ز البرنامج على انواع الجرا2018و 2017المملكة خالل عامي 

 .و��ف�ة الحما�ة من الجرائم االلكترون�ة ،الجرائم االلكترون�ة
 التح�زضد أو/و التم��ز أو/و والفت�ات النساء تصو�ر لمعالجة األخ�رة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما .17

 م؟اإلعال وسائل في المرأة 
 �وع�ة. سلوك قواعد مدونات لت�و�ر اإلعالم صناعة دعم ولإلعالن  ذلك في �ما اإلعالم، لوسائل ملزمة لوائح إدخال 

مدونة سلوك اإلعالم اإلذاعي نصت " ،لحما�ة حقوق المرأة وال�فل وعدم استغاللهم في أ�ة مادة إعالم�ة أو إعالن�ة 1.17
 ،والمحرض�ن عل�ها ،محار�ة خ�اب الكراه�ة والعنفعلى  ،مدونة معتمدة وموقعة من اإلذاعات المجتمع�ة األردن�ة 44المجتمعي

ما �حمي األ�فال من المواد التي تؤثر سلبا على نموهم النفسي،  ،والموجهة لأل�فال خاصة ة التي تبث�ن المادة اإلعالم�تضمو
                                                           

 http://jpa.jo/List.aspx?lng=2&Pa=Page&ID=4لم�ثاق الشرف الصحفي، نقا�ة الصحف��ن األردن��ن  لال�الع على النص الكامل 44 



376   |   دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس

ة  مسودة أول�

 

43 
 

حق على الصحافة في عدم التم��ز أو  للمرأة  وأن ة غ�ر الئقة في أ�ة مادة إعالم�ة.واالمتناع عن استغالل ال�فل أو المرأة ��ر�ق
استغالل المرأة �اعتبارها جسدا  ، وفي هذا الس�اق یراعي الصحف�ون عدم"االجتماعي لجنس أو المستو� التح�ز أو االستغالل �سبب ا

الصحف�ون �الدفاع عن قضا�ا ال�فولة وحقوقهم االساس�ة المتمثلة �الرعا�ة  �لتزمو  حر�ة المرأة وحقوقها ومسؤول�اتها.عن  لإلثارة، والدفاع
المسؤول�ن عنهم، �ما ال �جوز نشر ما �سيء  ل أو التقا� صور لهم دون موافقة أول�اء أمورهم أوو�راعون عدم مقابلة اال�فا والحما�ة،

ح�ا  و�لتزمون برعا�ة حقوق الف�ات االقل ،سواء �انوا ضحا�ا أو شهودا ،ال�هم أو لعائالتهم، خصوصا في حاالت االساءة الجنس�ة
  وذو� االحت�اجات الخاصة.

 اإلعالم وسائل في والفت�ات للنساء والمتنوعة والمتوازنة النم��ة غ�ر الصور إنشاء على للتشج�ع لإلعالم��ن التدر�ب توف�ر 
 واستخدامه

وتغ��ر االتجاهات نحو قبول االختالف  ،دور وسائل اإلعالم في تغ��ر الن�رة النم��ة لألشخاص ذو� اإلعاقةن�را ألهم�ة  2.17
 45بت�و�ر دل�ل عاقةاألعلى لحقوق األشخاص ذو� اإل النوع االجتماعي، قام المجلس والتنوع وعدم التم��ز على أساس اإلعاقة او

العدید من الجهات اإلعالم�ة عل�ه عام  وتم تدر�بالتناول اإلعالمي لقضا�ا اإلعاقة،  موجه لإلعالم��ن حول المنهج�ة الحقوق�ة في
لتسل�� الضوء على أهم�ة  ،التي اصدرها المجلس لنساء ذوات اعاقة 46م تضم�ن �عض التنو�هات والف�دیوهات التوعو�ةوت. 2018

  مشار�ة المرأة ذات اإلعاقة في �افة المجاالت وتغ��ر الصورة النم��ة عنها.
نفذ "برنامج النساء في األخبار"  ،�تمو�ل من الو�الة السو�د�ةو  WAN IFRAمن خالل البرنامج اإلقل�مي لمن�مة وان إ�فرا  3.17

سنوات من مختلف وسائل اإلعالم األردن�ة،  4صحف�ة خالل  23ـتدر�با ل ؛األخبار لق�اد� واألصوات النسائ�ة في�ز دور المرأة التعز 
صحف�ة وصحفي العامل�ن في الصحف ومن نقا�ة الصحف��ن على  60تدر�ب نحو على ��ف�ة إدارة وسائل اإلعالم، إضافة إلى 

وصممت  أ�ام في الجامعة األمر���ة القاهرة، ١٠تدر�ب صحف�ات من مؤسسات إعالم�ة لمدة لى التوازن الجندر�. و�عمل البرنامج ع
دورة إدارة اإلعالم خص�صا لإلعالم�ات اللواتي �سع�ن إلى تمث�ل أعلى في المناصب الق�اد�ة، �ضم التدر�ب تعر�� المشار�ات 

اإلدارة المال�ة، إدارة الموارد البشر�ة، التخ��� االسترات�جي وفهم أفضل  �مباد� إدارة اإلعالم التقل�د� والرقمي، استرات�ج�ات التسو�ق،
ل مقار�ة تجاه المناصرة للجمهور وذلك من خالل أعمال مستهدفة لبناء القدرات �غ�ة ت�و�ر الق�اد�ات اإلعالم�ات، وأ�ضًا من خال

 ؛و�سّل� البرنامج تر��زه أ�ضًا على مواض�ع جوهر�ة مثل ،ةلشراكة تهدف إلى توع�ة الق�اع وتجن�ده �خصوص المساواة الجندر�محّفزة ل
الحد من التحّ�ز الجندر� في األخبار، و�نشاء ثقافة إرشاد�ة، ودعم التغ��ر االجتماعي اإل�جابي. تستف�د النساء اللواتي �قبلن في 

إ�فرا مع -ت التحر�ر العالم�ة ح�ث تعمل وانوتدر�ب لد� أبرز شر�ا ،برنامج "النساء في األخبار" من تدر�ب على اإلدارة اإلعالم�ة
ار و��ف�ة تخّ�ي وتوع�تها �شأن الفجوة الجندر�ة في ق�ادة غرف األخب ،رؤساء تحر�ر وناشر�ن ومدراء تنف�ذی�ن لتثق�ف اإلدارة العل�ا

 .التحّ�ز الجندر� 

 اإلعالم وسائل في النساء وق�ادة مشار�ة تعز�ز 
التم��ز على أسس جندر�ة على مستو� المواقع الق�اد�ة، و�صورة أكثر حدة مما تشهده عدة تواجه الصحف�ات أش�ال من  4.17

موقع رئ�س تحر�ر، وفي الو�الة الرسم�ة لألنباء "بترا" تشغل س�دة ف�ة واحدة (جر�دة الغد) شغلت ق�اعات عمل أخر�، وف�ما عدا صح
نساء في الصحف ال�وم�ة مناصب في اله�اكل االدار�ة المتوس�ة،  موقع مساعد المدیر العام وقائم �أعمال المدیر العام، وتشغل

فالت�ور الذ� حققته وسائل اإلعالم خالل العقود األخ�رة، من ح�ث التنوع واالنتشار والمهن�ة، لم ، وتغ�ب عن المناصب الق�اد�ة ف�ها
فقه ضعف توف�ر ب��ة مالئمة من توف�ر حضانات تواكبه عمل�ة إدماج النساء في ه�اكلها العل�ا وفي صناعة القرار اإلعالمي، یرا

 ومرونة العمل وحصر الصحف�ات في تغ��ة القضا�ا االجتماع�ة والخدم�ة.
                                                           

 downloads-http://www.hcd.gov.jo/ar/libraryالدل�ل االعالمي في تناول حقوق االشخاص ذو� االعاقة، على الرا�� لال�الع على نص  45 
http://www.hcd.gov.jo/ar/video- اإلعاقة-ذوات-النساء-الى-رسائل-للمرأة،-العالمي-ال�وم-�مناسبةgallery/-http://www.hcd.gov.jo/ar/videoلال�الع على التنو�هات التوعو�ة  46 
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یهدف إلى بناء قدرات المرأة الق�اد�ة  47نفذ معهد اإلعالم األردني مشروع بناء قدرات المرأة الق�اد�ة في التعامل مع اإلعالم 175.
ح�ث استهداف النساء الق�اد�ات في تنم�ة مجتمعاتهم المحل�ة، ومو�فو ومو�فات األمانة العامة  ،للتعامل مع وسائل اإلعالم والحو�مة

تدر�ب�ة لنساء ق�اد�ات في تنم�ة مجتمعاتهم  اشتمل على: تنف�ذ ورشة ،والصحاف�ون  ي مجلس النواب الحاليب والنواب فلمجلس النوا
) س�دة منهم س�دات نواب سا�قات ومدراء حمالت مجتمع�ة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال 16المحل�ة، حضرها (

) عضوة في مجلس النواب، وورشة تدر�ب�ة 12ل مع وسائل اإلعالم" وحضرها (المرأة، وندوة �عنوان "أفضل الممارسات في التعام
) صحاف�ًا وصحاف�ة. و�قدر مجموع اإلعالم��ن واإلعالم�ات 28"كتا�ة القصص اإلخبار�ة من من�ور الجندر والحو�مة"، استفاد منها (

ا من المجتمع اإلعالمي. یبلغ مجموع األعضاء تقر�ب ٪23إعالم�ة، و�ما نسبته  444، منهم 1873�عضو�ة نقا�ة وغ�ر عضو�ة ب 
  .2017 تقر�با، وفقا للنقا�ة لعام ٪21عضوة و�نسبة  260، منهم 1229والعضوات في النقا�ة 

 في الجنس نوع على القائم التح�ز/التم��ز أو الوسائ� �محتو�  المتعلقة الش�او�  لتلقي المستهلك حما�ة خدمات تعز�ز أو إنشاء
 ومراجعتها اإلعالم وسائل
 في ا�ار التشر�عات النا�مة �المحتو� اإلعالمي بهدف االرتقاء والنهوض ،ة ش�او� اإلعالم المرئي والمسموعجاء تش��ل لجن 6.17
القضا�ا اإلعالم�ة في المجال�ن المرئي والمسموع، إثر التعدیل على قانون اإلعالم  واإلسهام �حل واث�ق الشرف المهني،وم لعملها

من مختص�ن لتلقي الش�او� المتعلقة �المحتو� اإلعالمي أو المواد  على تش��ل لجنةوالذ� نص  2015لمسموع لسنة المرئي وا
للن�ر في ش�او�  ،لغا�ات العرض أو تداول الجمهور أو مرخص له على مرخص أخر من ذو� االختصاص ،المبثوثة أو المسجلة

حددت اال�ار تعل�مات �موجب  �ل النسائي، تقوم �مهامهااء یراعى ف�ها التمثأعض 7اللجنة من  تتكون  االعالم المرئي والمسموع. 
، 2016بدا�ة عام  . بدأت �استقبال الش�او� ف�هاالن�ر و��ف�ة الن�ر في الش�او� ومدد  العام لعملها واالجراءات الواجب اتخاذها،

مرجع�تها  ،واللجوء إل�ها اخت�ار�  ،المرئي والمسموع یتمحور دور اللجنة في �ونها جهة وس��ة لحل النزاعات المتعلقة �اإلعالم
الش�و� اذا وقف الن�ر �التشر�عات وم�ثاق الشرف المهني الخاص �العامل�ن في ق�اع المرئي والمسموع ومباد� العدالة واإلنصاف، ی

 . كانت من�ورة أمام القضاء

 من مع�نة مجموعات ضد للعنف للتصد� خص�ًصا مهتصم� تم الماض�ة الخمس السنوات خالل إجراء أ� دولتك اتخذت هل .18
 التم��ز؟ من متعددة أش�االً  یواجهن اللواتي النساء

 �إجراءات تشر�ع�ة للتصد� للعنف الموجه ضد النساء والفت�ات ذوات اإلعاقة. 1.14الفقرة  ، تراجعنعم

 الجن��ن ب�ن الم�اواة لمن�ور المراع�ة والم�س�ات والم�اءلة الم�ار�ة 
 وصنع القرار؟ العامة الح�اة في المرأة  مشار�ة لتعز�ز األخ�رة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي والتداب�ر اإلجراءات ما .19

 إصالح في ذلك �ما القرار، صنع مستو�  على س�ما ال الس�اسة، في المرأة  مشار�ة تعزز التي واللوائح والقوان�ن الدستور إصالح
 واألهداف والمقای�س المحجوزة، والمقاعد الحصص، مثل مؤقتة، خاصة تداب�ر تمادواع االنتخابي، الن�ام
�ما في ذلك إصالح الن�ام االنتخابي، واعتماد تداب�ر خاصة مؤقتة، مثل  لتعز�ز مشار�ة المرأة في الح�اة العامة وصنع القرار 1.19

 .أ وب)4.5 اتوالفقر  .أ 1.1تراجع الفقرة ( الحصص

 التداب�ر من وغ�رها المهارات وتنم�ة لقدراتا ببناء الق�ام 
 ،2016س�دة من الرغبات �الترشح النتخا�ات مجلس النواب لعام  433استهدف االئتالف الو�ني لدعم المرأة في االنتخا�ات  2.19

 ،رة الحمالت االنتخاب�ة��ف�ة ادا ، حولمن خالل حملة توع�ة للناخب�ن والناخبات في ار�عة محاف�ات (ار�د المفرق، الزرقاء، الكرك)
وذلك �التعاون مع ه��ة االمم المتحدة  ،��بق ألول مرة االنتخاب لمجلس النواب قانون ، خاصة وأن ومعرفة قانون�ة �مجال االنتخا�ات

                                                           
 http://www.jmi.edu.jo/ar/projects/allالمصدر: الموقع الرسمي لمعهد اإلعالم األردني  47 
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حق على الصحافة في عدم التم��ز أو  للمرأة  وأن ة غ�ر الئقة في أ�ة مادة إعالم�ة.واالمتناع عن استغالل ال�فل أو المرأة ��ر�ق
استغالل المرأة �اعتبارها جسدا  ، وفي هذا الس�اق یراعي الصحف�ون عدم"االجتماعي لجنس أو المستو� التح�ز أو االستغالل �سبب ا

الصحف�ون �الدفاع عن قضا�ا ال�فولة وحقوقهم االساس�ة المتمثلة �الرعا�ة  �لتزمو  حر�ة المرأة وحقوقها ومسؤول�اتها.عن  لإلثارة، والدفاع
المسؤول�ن عنهم، �ما ال �جوز نشر ما �سيء  ل أو التقا� صور لهم دون موافقة أول�اء أمورهم أوو�راعون عدم مقابلة اال�فا والحما�ة،

ح�ا  و�لتزمون برعا�ة حقوق الف�ات االقل ،سواء �انوا ضحا�ا أو شهودا ،ال�هم أو لعائالتهم، خصوصا في حاالت االساءة الجنس�ة
  وذو� االحت�اجات الخاصة.

 اإلعالم وسائل في والفت�ات للنساء والمتنوعة والمتوازنة النم��ة غ�ر الصور إنشاء على للتشج�ع لإلعالم��ن التدر�ب توف�ر 
 واستخدامه

وتغ��ر االتجاهات نحو قبول االختالف  ،دور وسائل اإلعالم في تغ��ر الن�رة النم��ة لألشخاص ذو� اإلعاقةن�را ألهم�ة  2.17
 45بت�و�ر دل�ل عاقةاألعلى لحقوق األشخاص ذو� اإل النوع االجتماعي، قام المجلس والتنوع وعدم التم��ز على أساس اإلعاقة او

العدید من الجهات اإلعالم�ة عل�ه عام  وتم تدر�بالتناول اإلعالمي لقضا�ا اإلعاقة،  موجه لإلعالم��ن حول المنهج�ة الحقوق�ة في
لتسل�� الضوء على أهم�ة  ،التي اصدرها المجلس لنساء ذوات اعاقة 46م تضم�ن �عض التنو�هات والف�دیوهات التوعو�ةوت. 2018

  مشار�ة المرأة ذات اإلعاقة في �افة المجاالت وتغ��ر الصورة النم��ة عنها.
نفذ "برنامج النساء في األخبار"  ،�تمو�ل من الو�الة السو�د�ةو  WAN IFRAمن خالل البرنامج اإلقل�مي لمن�مة وان إ�فرا  3.17

سنوات من مختلف وسائل اإلعالم األردن�ة،  4صحف�ة خالل  23ـتدر�با ل ؛األخبار لق�اد� واألصوات النسائ�ة في�ز دور المرأة التعز 
صحف�ة وصحفي العامل�ن في الصحف ومن نقا�ة الصحف��ن على  60تدر�ب نحو على ��ف�ة إدارة وسائل اإلعالم، إضافة إلى 

وصممت  أ�ام في الجامعة األمر���ة القاهرة، ١٠تدر�ب صحف�ات من مؤسسات إعالم�ة لمدة لى التوازن الجندر�. و�عمل البرنامج ع
دورة إدارة اإلعالم خص�صا لإلعالم�ات اللواتي �سع�ن إلى تمث�ل أعلى في المناصب الق�اد�ة، �ضم التدر�ب تعر�� المشار�ات 

اإلدارة المال�ة، إدارة الموارد البشر�ة، التخ��� االسترات�جي وفهم أفضل  �مباد� إدارة اإلعالم التقل�د� والرقمي، استرات�ج�ات التسو�ق،
ل مقار�ة تجاه المناصرة للجمهور وذلك من خالل أعمال مستهدفة لبناء القدرات �غ�ة ت�و�ر الق�اد�ات اإلعالم�ات، وأ�ضًا من خال

 ؛و�سّل� البرنامج تر��زه أ�ضًا على مواض�ع جوهر�ة مثل ،ةلشراكة تهدف إلى توع�ة الق�اع وتجن�ده �خصوص المساواة الجندر�محّفزة ل
الحد من التحّ�ز الجندر� في األخبار، و�نشاء ثقافة إرشاد�ة، ودعم التغ��ر االجتماعي اإل�جابي. تستف�د النساء اللواتي �قبلن في 

إ�فرا مع -ت التحر�ر العالم�ة ح�ث تعمل وانوتدر�ب لد� أبرز شر�ا ،برنامج "النساء في األخبار" من تدر�ب على اإلدارة اإلعالم�ة
ار و��ف�ة تخّ�ي وتوع�تها �شأن الفجوة الجندر�ة في ق�ادة غرف األخب ،رؤساء تحر�ر وناشر�ن ومدراء تنف�ذی�ن لتثق�ف اإلدارة العل�ا

 .التحّ�ز الجندر� 

 اإلعالم وسائل في النساء وق�ادة مشار�ة تعز�ز 
التم��ز على أسس جندر�ة على مستو� المواقع الق�اد�ة، و�صورة أكثر حدة مما تشهده عدة تواجه الصحف�ات أش�ال من  4.17

موقع رئ�س تحر�ر، وفي الو�الة الرسم�ة لألنباء "بترا" تشغل س�دة ف�ة واحدة (جر�دة الغد) شغلت ق�اعات عمل أخر�، وف�ما عدا صح
نساء في الصحف ال�وم�ة مناصب في اله�اكل االدار�ة المتوس�ة،  موقع مساعد المدیر العام وقائم �أعمال المدیر العام، وتشغل

فالت�ور الذ� حققته وسائل اإلعالم خالل العقود األخ�رة، من ح�ث التنوع واالنتشار والمهن�ة، لم ، وتغ�ب عن المناصب الق�اد�ة ف�ها
فقه ضعف توف�ر ب��ة مالئمة من توف�ر حضانات تواكبه عمل�ة إدماج النساء في ه�اكلها العل�ا وفي صناعة القرار اإلعالمي، یرا

 ومرونة العمل وحصر الصحف�ات في تغ��ة القضا�ا االجتماع�ة والخدم�ة.
                                                           

 downloads-http://www.hcd.gov.jo/ar/libraryالدل�ل االعالمي في تناول حقوق االشخاص ذو� االعاقة، على الرا�� لال�الع على نص  45 
http://www.hcd.gov.jo/ar/video- اإلعاقة-ذوات-النساء-الى-رسائل-للمرأة،-العالمي-ال�وم-�مناسبةgallery/-http://www.hcd.gov.jo/ar/videoلال�الع على التنو�هات التوعو�ة  46 
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یهدف إلى بناء قدرات المرأة الق�اد�ة  47نفذ معهد اإلعالم األردني مشروع بناء قدرات المرأة الق�اد�ة في التعامل مع اإلعالم 175.
ح�ث استهداف النساء الق�اد�ات في تنم�ة مجتمعاتهم المحل�ة، ومو�فو ومو�فات األمانة العامة  ،للتعامل مع وسائل اإلعالم والحو�مة

تدر�ب�ة لنساء ق�اد�ات في تنم�ة مجتمعاتهم  اشتمل على: تنف�ذ ورشة ،والصحاف�ون  ي مجلس النواب الحاليب والنواب فلمجلس النوا
) س�دة منهم س�دات نواب سا�قات ومدراء حمالت مجتمع�ة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال 16المحل�ة، حضرها (

) عضوة في مجلس النواب، وورشة تدر�ب�ة 12ل مع وسائل اإلعالم" وحضرها (المرأة، وندوة �عنوان "أفضل الممارسات في التعام
) صحاف�ًا وصحاف�ة. و�قدر مجموع اإلعالم��ن واإلعالم�ات 28"كتا�ة القصص اإلخبار�ة من من�ور الجندر والحو�مة"، استفاد منها (

ا من المجتمع اإلعالمي. یبلغ مجموع األعضاء تقر�ب ٪23إعالم�ة، و�ما نسبته  444، منهم 1873�عضو�ة نقا�ة وغ�ر عضو�ة ب 
  .2017 تقر�با، وفقا للنقا�ة لعام ٪21عضوة و�نسبة  260، منهم 1229والعضوات في النقا�ة 

 في الجنس نوع على القائم التح�ز/التم��ز أو الوسائ� �محتو�  المتعلقة الش�او�  لتلقي المستهلك حما�ة خدمات تعز�ز أو إنشاء
 ومراجعتها اإلعالم وسائل
 في ا�ار التشر�عات النا�مة �المحتو� اإلعالمي بهدف االرتقاء والنهوض ،ة ش�او� اإلعالم المرئي والمسموعجاء تش��ل لجن 6.17
القضا�ا اإلعالم�ة في المجال�ن المرئي والمسموع، إثر التعدیل على قانون اإلعالم  واإلسهام �حل واث�ق الشرف المهني،وم لعملها

من مختص�ن لتلقي الش�او� المتعلقة �المحتو� اإلعالمي أو المواد  على تش��ل لجنةوالذ� نص  2015لمسموع لسنة المرئي وا
للن�ر في ش�او�  ،لغا�ات العرض أو تداول الجمهور أو مرخص له على مرخص أخر من ذو� االختصاص ،المبثوثة أو المسجلة

حددت اال�ار تعل�مات �موجب  �ل النسائي، تقوم �مهامهااء یراعى ف�ها التمثأعض 7اللجنة من  تتكون  االعالم المرئي والمسموع. 
، 2016بدا�ة عام  . بدأت �استقبال الش�او� ف�هاالن�ر و��ف�ة الن�ر في الش�او� ومدد  العام لعملها واالجراءات الواجب اتخاذها،

مرجع�تها  ،واللجوء إل�ها اخت�ار�  ،المرئي والمسموع یتمحور دور اللجنة في �ونها جهة وس��ة لحل النزاعات المتعلقة �اإلعالم
الش�و� اذا وقف الن�ر �التشر�عات وم�ثاق الشرف المهني الخاص �العامل�ن في ق�اع المرئي والمسموع ومباد� العدالة واإلنصاف، ی

 . كانت من�ورة أمام القضاء

 من مع�نة مجموعات ضد للعنف للتصد� خص�ًصا مهتصم� تم الماض�ة الخمس السنوات خالل إجراء أ� دولتك اتخذت هل .18
 التم��ز؟ من متعددة أش�االً  یواجهن اللواتي النساء

 �إجراءات تشر�ع�ة للتصد� للعنف الموجه ضد النساء والفت�ات ذوات اإلعاقة. 1.14الفقرة  ، تراجعنعم

 الجن��ن ب�ن الم�اواة لمن�ور المراع�ة والم�س�ات والم�اءلة الم�ار�ة 
 وصنع القرار؟ العامة الح�اة في المرأة  مشار�ة لتعز�ز األخ�رة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي والتداب�ر اإلجراءات ما .19

 إصالح في ذلك �ما القرار، صنع مستو�  على س�ما ال الس�اسة، في المرأة  مشار�ة تعزز التي واللوائح والقوان�ن الدستور إصالح
 واألهداف والمقای�س المحجوزة، والمقاعد الحصص، مثل مؤقتة، خاصة تداب�ر تمادواع االنتخابي، الن�ام
�ما في ذلك إصالح الن�ام االنتخابي، واعتماد تداب�ر خاصة مؤقتة، مثل  لتعز�ز مشار�ة المرأة في الح�اة العامة وصنع القرار 1.19

 .أ وب)4.5 اتوالفقر  .أ 1.1تراجع الفقرة ( الحصص

 التداب�ر من وغ�رها المهارات وتنم�ة لقدراتا ببناء الق�ام 
 ،2016س�دة من الرغبات �الترشح النتخا�ات مجلس النواب لعام  433استهدف االئتالف الو�ني لدعم المرأة في االنتخا�ات  2.19

 ،رة الحمالت االنتخاب�ة��ف�ة ادا ، حولمن خالل حملة توع�ة للناخب�ن والناخبات في ار�عة محاف�ات (ار�د المفرق، الزرقاء، الكرك)
وذلك �التعاون مع ه��ة االمم المتحدة  ،��بق ألول مرة االنتخاب لمجلس النواب قانون ، خاصة وأن ومعرفة قانون�ة �مجال االنتخا�ات

                                                           
 http://www.jmi.edu.jo/ar/projects/allالمصدر: الموقع الرسمي لمعهد اإلعالم األردني  47 
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 بتق��م 2017شؤون المرأة في العام اللجنة الو�ن�ة ل، �ما قامت %21س�دة منهن �مرشحة لالنتخا�ات بنسبة  91للمرأة. شار�ت
أ�هر التق��م �أن لدیهن الحاجة للمعرفة �جوانب فن�ة مرتب�ة �الص�اغة التشر�ع�ة، وادوات ، ح�ث االحت�اجات التدر�ب�ة للبرلمان�ات

-2017تدر�بات متخصصة في هذه المجاالت للعضوات خالل العام  �ة على الموازنة، وقد وفرت شؤون المرأة الرقا�ة البرلمان�ة والرقا
2018. 

حملة توع�ة وتثق�ف عن قانوني الالمر�ز�ة ، 2017البلد�ة والالمر�ز�ة لعام نفذت شؤون المرأة قبل إجراء االنتخا�ات �ما  3.19
 نفذمن النساء والرجال من المجتمعات المحل�ة في ستة محاف�ات.  860حوالي  تاستهدف، والتعر�� �العمل�ة االنتخاب�ة  ،والبلد�ات
ة االمم المتحدة وه�� ،تم��ن النساء في المواقع الق�اد�ة في الح�ومة والمجتمع المدني  LEADروع�التعاون مع مش الجلساتجزء من 

ادارة المشار�ع والموازنات المستج�بة للنوع االجتماعي، استهدف و  ،رات التواصل و�سب التأی�دبرامج تدر�ب�ة تعني �مهات ذللمرأة. �ما نف
إضافة إلصدار دل�ل ارشاد� حول  في ستة محاف�ات. 2017لمحلي للعام ا من أعضاء مجالس الح�م 440البرنامج حوالي 
 جامعت�ن ح�ومت�ن.مرجع اكاد�مي ل 2018، اعتبر هذا الدل�ل خالل العام 48مة للعمل في مجالس الح�م المحليالتشر�عات النا�

الدل�ل على تفس�ر  احتو� ، 49و�ذلك إصدار دل�ل ارشاد� حول المهام والمسؤول�ات المنا�ة �أعضاء المجالس في إدارة الح�م المحلي
المهام المتقا�عة ب�ن �افة المجالس. إضافة إلى اعداد فر�ق مدر��ن و  ،وشرح ال�ة تنف�ذها ،المجلسالمهام االكثر تكرارا داخل عمل �ل 

 منهم %40عضو ( 300اد منها استف، عضو وعضوة قاموا �عقد جلسات تثق�ف�ة ألقرانهم 12مش�ل من دلة االرشاد�ة؛ �ني حول االو 
تم عقد برامج تدر�ب�ة للمدراء المال��ن والتنف�ذی�ن في مختلف  ،من من�ور النوع االجتماعيالتوع�ة �المفاه�م األساس�ة  و�هدف س�دات).
ت�ب�ق الموازنة إعداد وتحل�ل و الرقابي والمتخصص في مجال  همدور لتحف�ز  وذلك ،ا من الجنس�نمشار� 80شارك ف�ها ـ ،البلد�ات

  .ج والمشار�ع وفي موازنات منا�قهمالمستج�بة للنوع االجتماعي في الخ�� االسترات�ج�ة والتنف�ذ�ة والبرام

ورفع نسبة  ،والمشار�ة الكاملة ف�هاه�اكل السل�ة  ومن التداب�ر التي اتخذت لكفالة وصول المرأة على قدم المساواة إلى .أ4.19
عضوة من  80ـأر�عة برامج تدر�ب�ة ل 2017-2016رأة خالل األعوام شؤون الماللجنة الو�ن�ة ل عقدت؛ القرارمواقع صنع  في التمث�ل

وآل�ات الرصد المبن�ة على  تأی�د،الو�سب  ،حول مهارات االتصال والتواصل والتشب�ك، إدارة الحمالت االنتخاب�ة ،النقا�ات العمال�ة
 وه�اكل النقا�ات واأل�ر التشر�ع�ة للعمل النقابي.  ،النوع االجتماعي، و�ناء الشب�ات والتحالفات، �اإلضافة إلى الحقوق العمال�ة

المهارات وتعز�ِز مشار�ِتهن استهداَف مشروُع "تم��ِن المرأِة في الق�اِع العاِم" ز�ادَة فرِص النساِء و�ناء قدراتهن وتزو�دهن � .ب4.19
 و�دعم من تكامل ،�التعاون مع وزارة ت�و�ر الق�اع العام شؤون المرأة اللجنة الو�ن�ة لفي رسِم الس�اسات وصنِع القرار، ح�ث قامت 

USAID  لتأه�لهن لتولي المواقع الق�اد�ة 2016و 2015مو�فًة من الق�ادات المتوس�ة خالَل عامي  360من تدر�ُب. 

 واإلرشاد التوع�ة برامج خالل من ذلك في �ما والشا�ات، األقل�ات مشار�ة �عتشج 
�مشار�ة شر�حة الشباب �ناخب�ن ألعضاء مجلس  2016عام  عن الدیوان الخاص بتفس�ر القوان�نالصادر  6قرار رقم السمح  5.19

من  17أ� أّن الناخب الذ� أكمل أكمل أو أتّم... س�رها معنى جاء ف�ه... وح�ث أّن �لمة (بلغ) �حمل تفعاما؛  17النواب ممن أتم 
 (مرفق رقم )�حق له انتخاب أعضاء مجلس النـــــــــــــواب."  ...من عمره  18عمره و�دأ في سن 

 الس�اس�ة والحمالت الذات وتأك�د العامة والخ�ا�ة القرار وصنع الق�ادة على والتدر�ب لإلرشاد فرص توف�ر 
الخاصة  ،2017عام لاسترات�ج�ة نشم�ات حد البرامج المقترحة في أشؤون المرأة العمل على تنف�ذ نة الو�ن�ة لاللج من أولو�ات 6.19

برنامج المسار التعل�مي، برنامج تشب�ك، برنامج  ؛�عضوات مجالس الح�م المحلي، وذلك بتنف�ذ اهم البرامج الواردة ف�ها ومنها
بتوج�ه خبراتهن نحو  ،��ر�قة من التعلم الذاتي ما ب�ن النساء أنفسهن ،لقرار وتأك�د الذاتزمالة/التوج�ه للتدر�ب على الق�ادة وصنع ا

اللتقاء �ق�اد�ات وفق �لبهن لوذلك ، 2017رفع قدرات الس�دات الفائزات للمرة األولى في انتخا�ات مجالس المحاف�ات والبلد�ة عام 
                                                           

 https://bit.ly/2XCGKe7، على الرا�� 2018دل�ل التشر�عات النا�مة لعمل مجالس المحاف�ات والبلد�ة والمحل�ة في األردن لال�الع على  48 
 https://bit.ly/2Pr9mUN، على الرا�� 2018محل�ة في األردن دل�ل المهام والمسؤول�ات لعمل مجالس المحاف�ات والبلد�ة واللال�الع على  49 
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 أشهر عام 6و التنمو�ة. ان�لق البرنامج على مدار ق�اعات سواء الخدم�ة أنسو�ة ق�اد�ة ممن لدیهن القدرة على العمل في مختلف ال
، ح�ث حددت )Menteeوالمستف�دة من التوج�ه ( )Mentorعالقة ب�ن الموجهة () ثنائي �ح�ث تبنى 12، جمع البرنامج (2019

علها امرأة متم�نة س�اسا والقادرة على بناء االهداف الشخص�ة على الصع�د الشخصي والمجتمعي. �عتبر البرنامج أداة داعمة للمرأة لج
�ان  ول والتأث�ر في مواقع صنع القرار.و�التالي الوص ،عالقات أفق�ة وعامود�ة في مجتمعها، وتعزز من ثقة المجتمع المح�� بها

ث، وس�تم توث�ق الدروس ممن اتاح المجال أمام الق�اد�ات من الصف الثاني والثال ،وتمث�ل جغرافي متنوع ،هناك تمث�ل لف�ات عمر�ة
 المستفادة بهدف تعم�م البرنامج مستقبال لتم��ن الس�دات في المجال الس�اسي.

 القرار في صنع في والمشار�ة التعب�ر من المرأة  تم��ن لز�ادة األخ�رة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما .20
 )( (ICT واالتصاالت المعلومات تكنولوج�ا خالل من ذلك في �ما اإلعالم، وسائل

 استخدامها للنساء من والتم��ن م�سورة بتكلفة ولتوف�رها واالتصاالت المعلومات تكنولوج�ا إلى الوصول لتعز�ز تداب�ر اتخاذ 
 .)المجتمع�ة التكنولوج�ا ومراكز المجان�ة االنترنت – فا� الوا� خدمة مراكز المثال، سب�ل على(والفت�ات

حما�ة تهدف ل الي،لالشتمال الم ت�و�ر واعتماد استرات�ج�ة و�ن�ة البنك المر�ز� إلى ضرورة هاعقددة مشاورات خلصت ع 1.20
المستهلك�ن، وتعز�ز الثقافة المال�ة ب�ن �لبة المدارس وفي المجتمع، ودعم الشر�ات الصغ�رة والمتوس�ة في الوصول إلى مصادر 

وتوف�ر منصات  ،وتسه�ل اإلئتمانمن الوصول إلى مصادر وأدوات التمو�ل  وتم��ن النساء الدفع اإللكتروني، التمو�ل، وت�و�ر أن�مة
 وتوف�ر أرقام إحصائ�ة مصنفة حسب الجنس لتحدید الفجوات ووضع الحلول المناسبة.، المال�ة ثقافتهنلتم��نهن مال�ًا، ونشر  لهن

ق�اع العام و�االشتراك ما ب�ن ال ،رئاسة محاف� البنك المر�ز� تش��ل لجنة و�ن�ة توج�ه�ة ببقرار رئاسة الوزراء  2015صدر عام 
إعداد وت�ب�ق االسترات�ج�ة الو�ن�ة لالشتمال المالي، تغ�ي عدة محاور اساس�ة: أن�مة المدفوعات  والخاص؛ لإلشراف على

ومحور تجم�ع وتحل�ل  ،ستهلك الماليالتمو�ل االصغر، تمو�ل الشر�ات الصغ�رة والمتوس�ة، الثقافة المال�ة، حما�ة الم االلكترون�ة،
، لتحق�ق هدف�ن األول 2020-2018إ�الق وث�قة رؤ�ة ورسالة االسترات�ج�ة الو�ن�ة للشمول المالي  وتمالب�انات ومؤشرات االداء. 

ول عام �حل %6.36مقاسًا �عدد البالغ�ن الذین �ملكون حسا�ات في مؤسسات مال�ة الى  %6.24رفع مستو� االشتمال المالي من 
، �جانب التمو�ل �ما �ساهم إ�جا�ا %35الى  %53وتقل�ص الهوة الجندر�ة من والتي ستساهم بتعز�ز المساواة ب�ن الجنس�ن  ،2020

، �ما ف�ها المنا�ق الخدمات المال�ة لكافة المنا�ق ووصول مختلف .بتحر�ر القدرات االقتصاد�ة للنساء ورائدات األعمال في المجتمع
 .ج��نالنائ�ة والال

بدعوة شا�ات ر�ف�ات للتدر�ب  ،شرة في بلد�ات المحاف�اتتقامت وزارة الزراعة و�التعاون مع مح�ات البحث التكنولوجي المن 2.20
ر�ف�ات للحصول على تمو�ل مالي من اجل الفت�ات اللدعم  ،مع صندوق مشار�ع المرأة العر��ة التكنولوج�ا، و�التعاون  على استخدام

�عد حصولهن على تراخ�ص عمل  ،ب�ع المنتج الزراعي للس�دة اون الین ،مثل الرسم الهندسي ،�وتر للعمل المنزليشراء أجهزة �مب
رصد قصص النجاح الخاصة �المرأة الر�ف�ة بهدف ابراز دورها واهم�تها في �التعاون مع وسائل االعالم بنزل�ة. �ما تقوم الوزارة م

 العمل�ة االنتاج�ة.

من الذ�ور �ستخدمون اإلنترنت، مما  ٪86.7من اإلناث و ٪76.5، فإن 2018-2017لس�ان والصحة األسر�ة وفًقا لمسح ا 3.20
لإلنترنت إلنترنت منخفضة للغا�ة، تر�ز الح�ومة على توس�ع فرص الوصول ن الرقم�ة المتعلقة �الوصول ل�عني أن الفجوة ب�ن الجنس�

ئق عوا تحس�ن البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات، ومع ذلك؛ ال تزال هناكو  ،تسه�ل وت�س�ر الوصول لألنترنتوخفض الضرائب ل
أو غ�ر القادرة ألسباب اجتماع�ة أو  ،وتوف�ر خدمات االتصاالت للشرائح األقل ح�ا ،متعلقة �إم�ان�ة وصول النساء إلى اإلنترنت

من  المنخفض او بدون دخل لدخلالنائ�ة ومن اح�ث تضعف فرصة النساء المسنات وفي المنا�ق  ،و�تكلفة م�سورة ،اقتصاد�ة
الفوائد الستفادة من ا ، مما �ع�قة، خاصة في �ل رفع الضرائب على استخدام وسائل االتصال في األعوام الماض�استخدام اإلنترنت

و الحشد للقضا�ا المتعلقة والتي ال تقتصر على تنف�ذ العدید من المبادرات أ ،استخدام االنترنت على النساءالعلم�ة واالجتماع�ة من 
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 بتق��م 2017شؤون المرأة في العام اللجنة الو�ن�ة ل، �ما قامت %21س�دة منهن �مرشحة لالنتخا�ات بنسبة  91للمرأة. شار�ت
أ�هر التق��م �أن لدیهن الحاجة للمعرفة �جوانب فن�ة مرتب�ة �الص�اغة التشر�ع�ة، وادوات ، ح�ث االحت�اجات التدر�ب�ة للبرلمان�ات

-2017تدر�بات متخصصة في هذه المجاالت للعضوات خالل العام  �ة على الموازنة، وقد وفرت شؤون المرأة الرقا�ة البرلمان�ة والرقا
2018. 

حملة توع�ة وتثق�ف عن قانوني الالمر�ز�ة ، 2017البلد�ة والالمر�ز�ة لعام نفذت شؤون المرأة قبل إجراء االنتخا�ات �ما  3.19
 نفذمن النساء والرجال من المجتمعات المحل�ة في ستة محاف�ات.  860حوالي  تاستهدف، والتعر�� �العمل�ة االنتخاب�ة  ،والبلد�ات
ة االمم المتحدة وه�� ،تم��ن النساء في المواقع الق�اد�ة في الح�ومة والمجتمع المدني  LEADروع�التعاون مع مش الجلساتجزء من 

ادارة المشار�ع والموازنات المستج�بة للنوع االجتماعي، استهدف و  ،رات التواصل و�سب التأی�دبرامج تدر�ب�ة تعني �مهات ذللمرأة. �ما نف
إضافة إلصدار دل�ل ارشاد� حول  في ستة محاف�ات. 2017لمحلي للعام ا من أعضاء مجالس الح�م 440البرنامج حوالي 
 جامعت�ن ح�ومت�ن.مرجع اكاد�مي ل 2018، اعتبر هذا الدل�ل خالل العام 48مة للعمل في مجالس الح�م المحليالتشر�عات النا�

الدل�ل على تفس�ر  احتو� ، 49و�ذلك إصدار دل�ل ارشاد� حول المهام والمسؤول�ات المنا�ة �أعضاء المجالس في إدارة الح�م المحلي
المهام المتقا�عة ب�ن �افة المجالس. إضافة إلى اعداد فر�ق مدر��ن و  ،وشرح ال�ة تنف�ذها ،المجلسالمهام االكثر تكرارا داخل عمل �ل 

 منهم %40عضو ( 300اد منها استف، عضو وعضوة قاموا �عقد جلسات تثق�ف�ة ألقرانهم 12مش�ل من دلة االرشاد�ة؛ �ني حول االو 
تم عقد برامج تدر�ب�ة للمدراء المال��ن والتنف�ذی�ن في مختلف  ،من من�ور النوع االجتماعيالتوع�ة �المفاه�م األساس�ة  و�هدف س�دات).
ت�ب�ق الموازنة إعداد وتحل�ل و الرقابي والمتخصص في مجال  همدور لتحف�ز  وذلك ،ا من الجنس�نمشار� 80شارك ف�ها ـ ،البلد�ات

  .ج والمشار�ع وفي موازنات منا�قهمالمستج�بة للنوع االجتماعي في الخ�� االسترات�ج�ة والتنف�ذ�ة والبرام

ورفع نسبة  ،والمشار�ة الكاملة ف�هاه�اكل السل�ة  ومن التداب�ر التي اتخذت لكفالة وصول المرأة على قدم المساواة إلى .أ4.19
عضوة من  80ـأر�عة برامج تدر�ب�ة ل 2017-2016رأة خالل األعوام شؤون الماللجنة الو�ن�ة ل عقدت؛ القرارمواقع صنع  في التمث�ل

وآل�ات الرصد المبن�ة على  تأی�د،الو�سب  ،حول مهارات االتصال والتواصل والتشب�ك، إدارة الحمالت االنتخاب�ة ،النقا�ات العمال�ة
 وه�اكل النقا�ات واأل�ر التشر�ع�ة للعمل النقابي.  ،النوع االجتماعي، و�ناء الشب�ات والتحالفات، �اإلضافة إلى الحقوق العمال�ة

المهارات وتعز�ِز مشار�ِتهن استهداَف مشروُع "تم��ِن المرأِة في الق�اِع العاِم" ز�ادَة فرِص النساِء و�ناء قدراتهن وتزو�دهن � .ب4.19
 و�دعم من تكامل ،�التعاون مع وزارة ت�و�ر الق�اع العام شؤون المرأة اللجنة الو�ن�ة لفي رسِم الس�اسات وصنِع القرار، ح�ث قامت 

USAID  لتأه�لهن لتولي المواقع الق�اد�ة 2016و 2015مو�فًة من الق�ادات المتوس�ة خالَل عامي  360من تدر�ُب. 

 واإلرشاد التوع�ة برامج خالل من ذلك في �ما والشا�ات، األقل�ات مشار�ة �عتشج 
�مشار�ة شر�حة الشباب �ناخب�ن ألعضاء مجلس  2016عام  عن الدیوان الخاص بتفس�ر القوان�نالصادر  6قرار رقم السمح  5.19

من  17أ� أّن الناخب الذ� أكمل أكمل أو أتّم... س�رها معنى جاء ف�ه... وح�ث أّن �لمة (بلغ) �حمل تفعاما؛  17النواب ممن أتم 
 (مرفق رقم )�حق له انتخاب أعضاء مجلس النـــــــــــــواب."  ...من عمره  18عمره و�دأ في سن 

 الس�اس�ة والحمالت الذات وتأك�د العامة والخ�ا�ة القرار وصنع الق�ادة على والتدر�ب لإلرشاد فرص توف�ر 
الخاصة  ،2017عام لاسترات�ج�ة نشم�ات حد البرامج المقترحة في أشؤون المرأة العمل على تنف�ذ نة الو�ن�ة لاللج من أولو�ات 6.19

برنامج المسار التعل�مي، برنامج تشب�ك، برنامج  ؛�عضوات مجالس الح�م المحلي، وذلك بتنف�ذ اهم البرامج الواردة ف�ها ومنها
بتوج�ه خبراتهن نحو  ،��ر�قة من التعلم الذاتي ما ب�ن النساء أنفسهن ،لقرار وتأك�د الذاتزمالة/التوج�ه للتدر�ب على الق�ادة وصنع ا

اللتقاء �ق�اد�ات وفق �لبهن لوذلك ، 2017رفع قدرات الس�دات الفائزات للمرة األولى في انتخا�ات مجالس المحاف�ات والبلد�ة عام 
                                                           

 https://bit.ly/2XCGKe7، على الرا�� 2018دل�ل التشر�عات النا�مة لعمل مجالس المحاف�ات والبلد�ة والمحل�ة في األردن لال�الع على  48 
 https://bit.ly/2Pr9mUN، على الرا�� 2018محل�ة في األردن دل�ل المهام والمسؤول�ات لعمل مجالس المحاف�ات والبلد�ة واللال�الع على  49 
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 أشهر عام 6و التنمو�ة. ان�لق البرنامج على مدار ق�اعات سواء الخدم�ة أنسو�ة ق�اد�ة ممن لدیهن القدرة على العمل في مختلف ال
، ح�ث حددت )Menteeوالمستف�دة من التوج�ه ( )Mentorعالقة ب�ن الموجهة () ثنائي �ح�ث تبنى 12، جمع البرنامج (2019

علها امرأة متم�نة س�اسا والقادرة على بناء االهداف الشخص�ة على الصع�د الشخصي والمجتمعي. �عتبر البرنامج أداة داعمة للمرأة لج
�ان  ول والتأث�ر في مواقع صنع القرار.و�التالي الوص ،عالقات أفق�ة وعامود�ة في مجتمعها، وتعزز من ثقة المجتمع المح�� بها

ث، وس�تم توث�ق الدروس ممن اتاح المجال أمام الق�اد�ات من الصف الثاني والثال ،وتمث�ل جغرافي متنوع ،هناك تمث�ل لف�ات عمر�ة
 المستفادة بهدف تعم�م البرنامج مستقبال لتم��ن الس�دات في المجال الس�اسي.

 القرار في صنع في والمشار�ة التعب�ر من المرأة  تم��ن لز�ادة األخ�رة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما .20
 )( (ICT واالتصاالت المعلومات تكنولوج�ا خالل من ذلك في �ما اإلعالم، وسائل

 استخدامها للنساء من والتم��ن م�سورة بتكلفة ولتوف�رها واالتصاالت المعلومات تكنولوج�ا إلى الوصول لتعز�ز تداب�ر اتخاذ 
 .)المجتمع�ة التكنولوج�ا ومراكز المجان�ة االنترنت – فا� الوا� خدمة مراكز المثال، سب�ل على(والفت�ات

حما�ة تهدف ل الي،لالشتمال الم ت�و�ر واعتماد استرات�ج�ة و�ن�ة البنك المر�ز� إلى ضرورة هاعقددة مشاورات خلصت ع 1.20
المستهلك�ن، وتعز�ز الثقافة المال�ة ب�ن �لبة المدارس وفي المجتمع، ودعم الشر�ات الصغ�رة والمتوس�ة في الوصول إلى مصادر 

وتوف�ر منصات  ،وتسه�ل اإلئتمانمن الوصول إلى مصادر وأدوات التمو�ل  وتم��ن النساء الدفع اإللكتروني، التمو�ل، وت�و�ر أن�مة
 وتوف�ر أرقام إحصائ�ة مصنفة حسب الجنس لتحدید الفجوات ووضع الحلول المناسبة.، المال�ة ثقافتهنلتم��نهن مال�ًا، ونشر  لهن

ق�اع العام و�االشتراك ما ب�ن ال ،رئاسة محاف� البنك المر�ز� تش��ل لجنة و�ن�ة توج�ه�ة ببقرار رئاسة الوزراء  2015صدر عام 
إعداد وت�ب�ق االسترات�ج�ة الو�ن�ة لالشتمال المالي، تغ�ي عدة محاور اساس�ة: أن�مة المدفوعات  والخاص؛ لإلشراف على

ومحور تجم�ع وتحل�ل  ،ستهلك الماليالتمو�ل االصغر، تمو�ل الشر�ات الصغ�رة والمتوس�ة، الثقافة المال�ة، حما�ة الم االلكترون�ة،
، لتحق�ق هدف�ن األول 2020-2018إ�الق وث�قة رؤ�ة ورسالة االسترات�ج�ة الو�ن�ة للشمول المالي  وتمالب�انات ومؤشرات االداء. 

ول عام �حل %6.36مقاسًا �عدد البالغ�ن الذین �ملكون حسا�ات في مؤسسات مال�ة الى  %6.24رفع مستو� االشتمال المالي من 
، �جانب التمو�ل �ما �ساهم إ�جا�ا %35الى  %53وتقل�ص الهوة الجندر�ة من والتي ستساهم بتعز�ز المساواة ب�ن الجنس�ن  ،2020

، �ما ف�ها المنا�ق الخدمات المال�ة لكافة المنا�ق ووصول مختلف .بتحر�ر القدرات االقتصاد�ة للنساء ورائدات األعمال في المجتمع
 .ج��نالنائ�ة والال

بدعوة شا�ات ر�ف�ات للتدر�ب  ،شرة في بلد�ات المحاف�اتتقامت وزارة الزراعة و�التعاون مع مح�ات البحث التكنولوجي المن 2.20
ر�ف�ات للحصول على تمو�ل مالي من اجل الفت�ات اللدعم  ،مع صندوق مشار�ع المرأة العر��ة التكنولوج�ا، و�التعاون  على استخدام

�عد حصولهن على تراخ�ص عمل  ،ب�ع المنتج الزراعي للس�دة اون الین ،مثل الرسم الهندسي ،�وتر للعمل المنزليشراء أجهزة �مب
رصد قصص النجاح الخاصة �المرأة الر�ف�ة بهدف ابراز دورها واهم�تها في �التعاون مع وسائل االعالم بنزل�ة. �ما تقوم الوزارة م

 العمل�ة االنتاج�ة.

من الذ�ور �ستخدمون اإلنترنت، مما  ٪86.7من اإلناث و ٪76.5، فإن 2018-2017لس�ان والصحة األسر�ة وفًقا لمسح ا 3.20
لإلنترنت إلنترنت منخفضة للغا�ة، تر�ز الح�ومة على توس�ع فرص الوصول ن الرقم�ة المتعلقة �الوصول ل�عني أن الفجوة ب�ن الجنس�

ئق عوا تحس�ن البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات، ومع ذلك؛ ال تزال هناكو  ،تسه�ل وت�س�ر الوصول لألنترنتوخفض الضرائب ل
أو غ�ر القادرة ألسباب اجتماع�ة أو  ،وتوف�ر خدمات االتصاالت للشرائح األقل ح�ا ،متعلقة �إم�ان�ة وصول النساء إلى اإلنترنت

من  المنخفض او بدون دخل لدخلالنائ�ة ومن اح�ث تضعف فرصة النساء المسنات وفي المنا�ق  ،و�تكلفة م�سورة ،اقتصاد�ة
الفوائد الستفادة من ا ، مما �ع�قة، خاصة في �ل رفع الضرائب على استخدام وسائل االتصال في األعوام الماض�استخدام اإلنترنت

و الحشد للقضا�ا المتعلقة والتي ال تقتصر على تنف�ذ العدید من المبادرات أ ،استخدام االنترنت على النساءالعلم�ة واالجتماع�ة من 
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�ما أن  جدیدة. عمل وخلق فرص ،و�نشاء مؤسسات أعمال ،أدوات لإلبداع واالبتكار �ونها بل ،بتعز�ز حقوقهن و�ث الش�و� والم�الم
 اللجنةأجرتها  وفًقا لدراسة ،یؤد� إلى منع اإلناث من استخدامهقد  ،عدم وجود س�اسة حما�ة من التحرش الجنسي عبر اإلنترنت

 .٪43.9تكبة في الفضاء اإللكتروني بلغت نسبة التحرش الجنسي المر  "2018 شؤون المرأة "التحرش الجنسي في األردنالو�ن�ة ل
ولكنه وال یذ�ر  ،ومن ب�نها العنف القائم على النوع االجتماعي ،قانون الجرائم اإللكترون�ة �جرم االنتهاكات على اإلنترنت و�عاقب عل�ها

خر� �سبب التفاوت في مستو� الدخل ومستو� تختلف هذه العوائق من محاف�ة أل�ما  ،تحرش االلكتروني وأش�الهصراحة جرائم ال
 التعل�م والتشغ�ل.

 المعلومات واالتصاالت تكنولوج�ا اإلعالم مجال في الو��في وتقدمها �المرأة  واالحتفا� األجور في المساواة  لتعز�ز لوائح إدخال 
مبدأ (المساواة �األجر عن األعمال لقرار تعدیل قانون العمل لتعز�ز المساواة �األجر اتم .ج 4.2الفقرة  ورد في كما في 4.20

 .وتعر�� العمل المرن  ،وتشدید العقو�ة في حالة اثبات هذا التم��ز من قبل صاحب العمل المتساو�ة الق�مة)، 

موقعة من اإلذاعات المجتمع�ة األردن�ة المعتمدة و المدونة لا مدونة سلوك اإلعالم اإلذاعي المجتمعيمن  13تنص المادة  5.20
االجتماعي"، وفي هذا الس�اق یراعي  حق على الصحافة في عدم التم��ز أو التح�ز أو االستغالل �سبب الجنس أو المستو�  "للمرأة 

 )2و3و 1.17تراجع الفقرات(مسؤول�اتها. عن حر�ة المرأة وحقوقها و  استغالل المرأة �اعتبارها جسدا لإلثارة، والدفاع الصحف�ون عدم

 ب�ن المساواة  لمن�ور مراع�ة الم�زان�ة( المرأة  وتم��ن الجنس�ن ب�ن المساواة  تعز�ز في المستثمرة الو�ن�ة الم�زان�ة نسبة تتعقب هل .21
 ال الجواب   ؟)الجنس�ن

الجنس�ن  ب�ن المساواة  تعز�ز في استثمارها یتم التي )ODA(الرسم�ة اإلنمائ�ة المساعدة نسبة دولتك تتا�ع هل مانحة، �دولة .22
 . ین�بق ال؟ )الجنس�ن ب�ن المساواة  لمن�ور المراع�ة الم�زان�ة( المرأة  وتم��ن

 الجنس�ن؟ ب�ن المساواة  لتحق�ق سار�ة و�ن�ة عمل خ�ة أو إسترات�ج�ة دولتك لد� هل  .23
والوصول  بهدف تم��ن المرأة وتعز�ز مشار�تها في الح�اة العامة "الو�ن�ة للمرأة االسترات�ج�ة " اللجنة الو�ن�ة لشؤون المرأة تعد  1.23
�ة تتضمن األهداف المرجو مجلس الوزراء �خ�ة عمل و�ن و�صادق على االسترات�ج�ة ،الجنس�ن ب�ن المساواة  تحق�قو  للموارد
، ف�ها �تم إدماج أهداف التنم�ة المستدامةل 2025-2020 للمرأة  على تحدیث االسترات�ج�ة الو�ن�ة حال�ا و�جر� العمل .تحق�قها

ومواءمتها مع خ�ة التنم�ة المستدامة �ما ف�ها الهدف الخامس والغا�ات المرتب�ة �ه، ومع التوص�ات العامة والختام�ة للجنة اتفاق�ة 
ومع  ،لحقوق اإلنسان الشامل الثالث ل االستعراض الدور� والتوص�ات التي قبلت خال ،القضاء على جم�ع أش�ال التم��ز ضد المرأة 

و�عد التصدیق على  .اللجان المعن�ة �االتفاق�ات المصادق عل�هاوتوص�ات ومالح�ات �ق�ة  ،مالح�ات اللجنة المعن�ة �حقوق ال�فل
 ما جاء ف�ها من لتنف�ذ لمجتمع المدني،من مجلس الوزراء یتم تعم�مها على المؤسسات الرسم�ة وغ�ر الرسم�ة ومؤسسات ا االسترات�ج�ة

ح�ث عن�ت الموازنة العامة لسنوات سا�قة بتخص�ص مبالغ لتنف�ذ لذلك. الموازنات الالزمة  أهداف وأنش�ة و�رامج، ولتوضع
 االسترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة.

و�تم  ،ر�ةتتضمن أهدافا تسعى لتحق�ق المساواة ب�ن الجنس�ن في الق�اعات العس� 1325الخ�ة الو�ن�ة لتفع�ل القرار  2.23
مبالغ من  2018شؤون المرأة منذ العام اللجنة الو�ن�ة لخصصت  ).4.26 الفقرة راجع(ت ،تخص�ص الموارد المال�ة الالزمة لذلك

مثل أنش�ة  ،اتجاه دعم قضا�ا المرأة  ،التي تتقا�ع مع اهداف ومهام شؤون المرأة من الح�ومة من اجل تنف�ذ االنش�ة  موازنتها المقدمة
ضمن معای�ر منح جائزة الملك و  2015عام في المؤسسات الح�وم�ة والعس�ر�ة.  ودعم تدق�ق النوع االجتماعي ،�د للخ�ةحشد التأی

عتماد ومراجعة الس�اسات والبرامج والتعل�مات في ا  مع�ار مراعاة النوع االجتماعي وتكافؤ الفرص وضع األداء عبد هللا الثاني لتم�ز
 . و�جراءات العمل
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 ،رصد أوضاع حقوق اإلنسان�قوم المر�ز ب، 2017عام المعدلة المر�ز الو�ني لحقوق اإلنسان  من قانون  3المادة �موجب  3.23
�حقوق المرأة �ف�ة أكثر عرضة  اخاص امحور  ،التي تقدم للح�ومة ولرئ�سي مجلسي النواب واألع�ان ،�ورد في تقار�ره السنو�ةو 

�راعي عند تع��ن اعضاء المجلس و  ،وفقا ألح�ام التشر�عات النافذة ،عن تلك التجاوزاتوللمر�ز متا�عة تعو�ض المتضرر�ن  لالنتهاك.
 .المعن�ة التمث�ل الواسع لشرائح المجتمع والجهات المعن�ة �حقوق االنسان، �ما في ذلك تمث�ل المرأة ومن�مات المجتمع المدني

ومن خالل توص�اتها  ،التي تعنى �حقوق اإلنسانو  األردن دور الهام الذ� تقوم �ه مؤسسات المجتمع المدني فيلإضافة ل 4.23
ان التعاهد�ة في األمم المتحدة، والتي تسل� الضؤ على و�عدادها لتقار�رها التي تقدمها للجهات المعن�ة و�ن�ا و�قل�م�ا ودول�ا خاصة للج

 القضا�ا واالنتهاكات المتعلقة �حقوق اإلنسان. 

أو  ،)�رف دولة كانت إذا( المرأة  ضد التم��ز على القضاء لجنة توص�ات لتنف�ذ منيز  وجدول عمل خ�ة دولتك لد� هل .24
 التم��ز/ب�ن الجنس�ن المساواة  عدم تعالج التي المتحدة لألمم التا�عة األخر�  اإلنسان حقوق  آل�ات أو الشاملة الدور�ة المراجعة توص�ات

  المرأة؟ ضد

في االتفاق�ة �رف  األردن دولة -المرأة  ضد التم��ز على القضاء لجنة توص�ات زمني خاص بتنف�ذ وجدول عمل ال توجد خ�ة .24
المتحدة،  لألمم التا�عة األخر�  اإلنسان حقوق  آل�ات أو ،الشاملة الدور�ة المراجعة أو خ�ة عمل لتنف�ذ توص�ات -1992منذ العام 

تتضمن األهداف المرجو تحق�قها لتم��ن المرأة  ،الو�ن�ة للمرأة  من خالل إعداد شؤون المرأة لالسترات�ج�ة، 23د ولكن �ما ذ�ر في البن
شة علما �أن شؤون المرأة تشارك في إعداد ومناق ف�ها.وتحق�ق العدالة االجتماع�ة وتكافؤ الفرص �إدماج التوص�ات العامة والختام�ة 

�افة التوص�ات والمالح�ات في االسترات�ج�ة الو�ن�ة  وتر� �أنها من خالل إدماج ،اللجان في مواع�دها التقار�ر الدور�ة المقدمة لتلك
في الئحة الم�الب �الس�اسات تورد شؤون المرأة المالح�ات الواردة من هذه المرجع�ات  ة ما �عزز من تنف�ذ هذه التوص�ات. �ماللمرأ 

وستتضمن االسترات�ج�ة الو�ن�ة واإلجراءات الوجب تنف�ذها والتي تقدمها ألعضاء مجلس األمة مع �ل تش��ل جدید للمجلس. هذا 
قا�ة على تنف�ذ هذه للمرأة خ�ة عمل و�ن�ة لتنف�ذها ضمن جدول زمني وتخص�ص للموازنات الالزمة لذلك، ولكن ال توجد آل�ة ر 

 األمة. لمجلسابي للدور الرق قبل مجلسي النواب واألع�ان إعماالخاصة من  االسترات�ج�ة

 دولتك؟ في نساناإل لحقوق  و�ن�ة مؤسسة توجد هل .25
استناد إلى مباد� �ار�س المتعلقة �مر�ز المؤسسات الو�ن�ة  أنشئنعم؛ المر�ز الو�ني لحقوق اإلنسان؛ مؤسسة و�ن�ة مستقلة  1.25

منح وال�ة عامة في  ،2017وتعدیالته في عام  2006) لسنة 51لحما�ة وتعز�ز حقوق اإلنسان، �ستمد والیته �موجب القانون رقم (
عز�ز حقوق اإلنسان، ح�ث یتولى المر�ز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق االنسان والحر�ات العامة، والسعي لوقف ا� حما�ة وت

تجاوز عل�ها، وللمر�ز متا�عة تعو�ض المتضرر�ن عن تلك التجاوزات وفقا ألح�ام التشر�عات النافذة، وهو حاصل على اعتماد (أ) من 
 �ة لحقوق اإلنسان.ه��ة اعتماد المؤسسات الو�ن

هذا و�عمل المر�ز على تحق�ق أهدافه من خالل عدة وسائل أبرزها: أ. رصد اوضاع حقوق االنسان، لمعالجة ا� تجاوزات او  2.25
او انتهاكات عل�ها، ومتا�عة اتخاذ االجراءات الالزمة لهذه الغا�ة �ما في ذلك تسو�تها او احالتها الى السل�ة التنف�ذ�ة او التشر�ع�ة 

ج. اعالن  ب. السعي لتدر�س مباد� حقوق االنسان في مستو�ات التعل�م المختلفة �قافها وازالة اثارها.ع القضائي المختص إلالمرج
المواقف واصدار الب�انات المتعلقة �قضا�ا حقوق االنسان. د. اجراء الدراسات والبحوث القانون�ة والس�اس�ة االجتماع�ة والتر�و�ة 

المحاضرات والندوات والمؤتمرات المتعلقة �أهداف المر�ز والمشار�ة في االنش�ة المماثلة، و. تن��م الدورات التدر�ب�ة والفكر�ة وعقد 
ز. اصدار الب�انات والنشرات والم�بوعات ح. تبادل المعلومات والخبرات مع الجمع�ات والمن�مات . والحلقات الدراس�ة والتثق�ف�ة
�. وضع التوص�ات وتقد�م االقتراحات الالزمة لصون حقوق  .والمؤسسات االقل�م�ة والدول�ة المماثلة الو�ن�ة والعر��ة واالسالم�ة

 ل. اقتراح التشر�عات ذات العالقة �أهداف المر�ز. .االنسان. ك. انشاء قاعدة للب�انات المتعلقة �حقوق االنسان
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�ما أن  جدیدة. عمل وخلق فرص ،و�نشاء مؤسسات أعمال ،أدوات لإلبداع واالبتكار �ونها بل ،بتعز�ز حقوقهن و�ث الش�و� والم�الم
 اللجنةأجرتها  وفًقا لدراسة ،یؤد� إلى منع اإلناث من استخدامهقد  ،عدم وجود س�اسة حما�ة من التحرش الجنسي عبر اإلنترنت

 .٪43.9تكبة في الفضاء اإللكتروني بلغت نسبة التحرش الجنسي المر  "2018 شؤون المرأة "التحرش الجنسي في األردنالو�ن�ة ل
ولكنه وال یذ�ر  ،ومن ب�نها العنف القائم على النوع االجتماعي ،قانون الجرائم اإللكترون�ة �جرم االنتهاكات على اإلنترنت و�عاقب عل�ها

خر� �سبب التفاوت في مستو� الدخل ومستو� تختلف هذه العوائق من محاف�ة أل�ما  ،تحرش االلكتروني وأش�الهصراحة جرائم ال
 التعل�م والتشغ�ل.

 المعلومات واالتصاالت تكنولوج�ا اإلعالم مجال في الو��في وتقدمها �المرأة  واالحتفا� األجور في المساواة  لتعز�ز لوائح إدخال 
مبدأ (المساواة �األجر عن األعمال لقرار تعدیل قانون العمل لتعز�ز المساواة �األجر اتم .ج 4.2الفقرة  ورد في كما في 4.20

 .وتعر�� العمل المرن  ،وتشدید العقو�ة في حالة اثبات هذا التم��ز من قبل صاحب العمل المتساو�ة الق�مة)، 

موقعة من اإلذاعات المجتمع�ة األردن�ة المعتمدة و المدونة لا مدونة سلوك اإلعالم اإلذاعي المجتمعيمن  13تنص المادة  5.20
االجتماعي"، وفي هذا الس�اق یراعي  حق على الصحافة في عدم التم��ز أو التح�ز أو االستغالل �سبب الجنس أو المستو�  "للمرأة 

 )2و3و 1.17تراجع الفقرات(مسؤول�اتها. عن حر�ة المرأة وحقوقها و  استغالل المرأة �اعتبارها جسدا لإلثارة، والدفاع الصحف�ون عدم

 ب�ن المساواة  لمن�ور مراع�ة الم�زان�ة( المرأة  وتم��ن الجنس�ن ب�ن المساواة  تعز�ز في المستثمرة الو�ن�ة الم�زان�ة نسبة تتعقب هل .21
 ال الجواب   ؟)الجنس�ن

الجنس�ن  ب�ن المساواة  تعز�ز في استثمارها یتم التي )ODA(الرسم�ة اإلنمائ�ة المساعدة نسبة دولتك تتا�ع هل مانحة، �دولة .22
 . ین�بق ال؟ )الجنس�ن ب�ن المساواة  لمن�ور المراع�ة الم�زان�ة( المرأة  وتم��ن

 الجنس�ن؟ ب�ن المساواة  لتحق�ق سار�ة و�ن�ة عمل خ�ة أو إسترات�ج�ة دولتك لد� هل  .23
والوصول  بهدف تم��ن المرأة وتعز�ز مشار�تها في الح�اة العامة "الو�ن�ة للمرأة االسترات�ج�ة " اللجنة الو�ن�ة لشؤون المرأة تعد  1.23
�ة تتضمن األهداف المرجو مجلس الوزراء �خ�ة عمل و�ن و�صادق على االسترات�ج�ة ،الجنس�ن ب�ن المساواة  تحق�قو  للموارد
، ف�ها �تم إدماج أهداف التنم�ة المستدامةل 2025-2020 للمرأة  على تحدیث االسترات�ج�ة الو�ن�ة حال�ا و�جر� العمل .تحق�قها

ومواءمتها مع خ�ة التنم�ة المستدامة �ما ف�ها الهدف الخامس والغا�ات المرتب�ة �ه، ومع التوص�ات العامة والختام�ة للجنة اتفاق�ة 
ومع  ،لحقوق اإلنسان الشامل الثالث ل االستعراض الدور� والتوص�ات التي قبلت خال ،القضاء على جم�ع أش�ال التم��ز ضد المرأة 

و�عد التصدیق على  .اللجان المعن�ة �االتفاق�ات المصادق عل�هاوتوص�ات ومالح�ات �ق�ة  ،مالح�ات اللجنة المعن�ة �حقوق ال�فل
 ما جاء ف�ها من لتنف�ذ لمجتمع المدني،من مجلس الوزراء یتم تعم�مها على المؤسسات الرسم�ة وغ�ر الرسم�ة ومؤسسات ا االسترات�ج�ة

ح�ث عن�ت الموازنة العامة لسنوات سا�قة بتخص�ص مبالغ لتنف�ذ لذلك. الموازنات الالزمة  أهداف وأنش�ة و�رامج، ولتوضع
 االسترات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة.

و�تم  ،ر�ةتتضمن أهدافا تسعى لتحق�ق المساواة ب�ن الجنس�ن في الق�اعات العس� 1325الخ�ة الو�ن�ة لتفع�ل القرار  2.23
مبالغ من  2018شؤون المرأة منذ العام اللجنة الو�ن�ة لخصصت  ).4.26 الفقرة راجع(ت ،تخص�ص الموارد المال�ة الالزمة لذلك

مثل أنش�ة  ،اتجاه دعم قضا�ا المرأة  ،التي تتقا�ع مع اهداف ومهام شؤون المرأة من الح�ومة من اجل تنف�ذ االنش�ة  موازنتها المقدمة
ضمن معای�ر منح جائزة الملك و  2015عام في المؤسسات الح�وم�ة والعس�ر�ة.  ودعم تدق�ق النوع االجتماعي ،�د للخ�ةحشد التأی

عتماد ومراجعة الس�اسات والبرامج والتعل�مات في ا  مع�ار مراعاة النوع االجتماعي وتكافؤ الفرص وضع األداء عبد هللا الثاني لتم�ز
 . و�جراءات العمل
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 ،رصد أوضاع حقوق اإلنسان�قوم المر�ز ب، 2017عام المعدلة المر�ز الو�ني لحقوق اإلنسان  من قانون  3المادة �موجب  3.23
�حقوق المرأة �ف�ة أكثر عرضة  اخاص امحور  ،التي تقدم للح�ومة ولرئ�سي مجلسي النواب واألع�ان ،�ورد في تقار�ره السنو�ةو 

�راعي عند تع��ن اعضاء المجلس و  ،وفقا ألح�ام التشر�عات النافذة ،عن تلك التجاوزاتوللمر�ز متا�عة تعو�ض المتضرر�ن  لالنتهاك.
 .المعن�ة التمث�ل الواسع لشرائح المجتمع والجهات المعن�ة �حقوق االنسان، �ما في ذلك تمث�ل المرأة ومن�مات المجتمع المدني

ومن خالل توص�اتها  ،التي تعنى �حقوق اإلنسانو  األردن دور الهام الذ� تقوم �ه مؤسسات المجتمع المدني فيلإضافة ل 4.23
ان التعاهد�ة في األمم المتحدة، والتي تسل� الضؤ على و�عدادها لتقار�رها التي تقدمها للجهات المعن�ة و�ن�ا و�قل�م�ا ودول�ا خاصة للج

 القضا�ا واالنتهاكات المتعلقة �حقوق اإلنسان. 

أو  ،)�رف دولة كانت إذا( المرأة  ضد التم��ز على القضاء لجنة توص�ات لتنف�ذ منيز  وجدول عمل خ�ة دولتك لد� هل .24
 التم��ز/ب�ن الجنس�ن المساواة  عدم تعالج التي المتحدة لألمم التا�عة األخر�  اإلنسان حقوق  آل�ات أو الشاملة الدور�ة المراجعة توص�ات

  المرأة؟ ضد

في االتفاق�ة �رف  األردن دولة -المرأة  ضد التم��ز على القضاء لجنة توص�ات زمني خاص بتنف�ذ وجدول عمل ال توجد خ�ة .24
المتحدة،  لألمم التا�عة األخر�  اإلنسان حقوق  آل�ات أو ،الشاملة الدور�ة المراجعة أو خ�ة عمل لتنف�ذ توص�ات -1992منذ العام 

تتضمن األهداف المرجو تحق�قها لتم��ن المرأة  ،الو�ن�ة للمرأة  من خالل إعداد شؤون المرأة لالسترات�ج�ة، 23د ولكن �ما ذ�ر في البن
شة علما �أن شؤون المرأة تشارك في إعداد ومناق ف�ها.وتحق�ق العدالة االجتماع�ة وتكافؤ الفرص �إدماج التوص�ات العامة والختام�ة 

�افة التوص�ات والمالح�ات في االسترات�ج�ة الو�ن�ة  وتر� �أنها من خالل إدماج ،اللجان في مواع�دها التقار�ر الدور�ة المقدمة لتلك
في الئحة الم�الب �الس�اسات تورد شؤون المرأة المالح�ات الواردة من هذه المرجع�ات  ة ما �عزز من تنف�ذ هذه التوص�ات. �ماللمرأ 

وستتضمن االسترات�ج�ة الو�ن�ة واإلجراءات الوجب تنف�ذها والتي تقدمها ألعضاء مجلس األمة مع �ل تش��ل جدید للمجلس. هذا 
قا�ة على تنف�ذ هذه للمرأة خ�ة عمل و�ن�ة لتنف�ذها ضمن جدول زمني وتخص�ص للموازنات الالزمة لذلك، ولكن ال توجد آل�ة ر 

 األمة. لمجلسابي للدور الرق قبل مجلسي النواب واألع�ان إعماالخاصة من  االسترات�ج�ة

 دولتك؟ في نساناإل لحقوق  و�ن�ة مؤسسة توجد هل .25
استناد إلى مباد� �ار�س المتعلقة �مر�ز المؤسسات الو�ن�ة  أنشئنعم؛ المر�ز الو�ني لحقوق اإلنسان؛ مؤسسة و�ن�ة مستقلة  1.25

منح وال�ة عامة في  ،2017وتعدیالته في عام  2006) لسنة 51لحما�ة وتعز�ز حقوق اإلنسان، �ستمد والیته �موجب القانون رقم (
عز�ز حقوق اإلنسان، ح�ث یتولى المر�ز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق االنسان والحر�ات العامة، والسعي لوقف ا� حما�ة وت

تجاوز عل�ها، وللمر�ز متا�عة تعو�ض المتضرر�ن عن تلك التجاوزات وفقا ألح�ام التشر�عات النافذة، وهو حاصل على اعتماد (أ) من 
 �ة لحقوق اإلنسان.ه��ة اعتماد المؤسسات الو�ن

هذا و�عمل المر�ز على تحق�ق أهدافه من خالل عدة وسائل أبرزها: أ. رصد اوضاع حقوق االنسان، لمعالجة ا� تجاوزات او  2.25
او انتهاكات عل�ها، ومتا�عة اتخاذ االجراءات الالزمة لهذه الغا�ة �ما في ذلك تسو�تها او احالتها الى السل�ة التنف�ذ�ة او التشر�ع�ة 

ج. اعالن  ب. السعي لتدر�س مباد� حقوق االنسان في مستو�ات التعل�م المختلفة �قافها وازالة اثارها.ع القضائي المختص إلالمرج
المواقف واصدار الب�انات المتعلقة �قضا�ا حقوق االنسان. د. اجراء الدراسات والبحوث القانون�ة والس�اس�ة االجتماع�ة والتر�و�ة 

المحاضرات والندوات والمؤتمرات المتعلقة �أهداف المر�ز والمشار�ة في االنش�ة المماثلة، و. تن��م الدورات التدر�ب�ة والفكر�ة وعقد 
ز. اصدار الب�انات والنشرات والم�بوعات ح. تبادل المعلومات والخبرات مع الجمع�ات والمن�مات . والحلقات الدراس�ة والتثق�ف�ة
�. وضع التوص�ات وتقد�م االقتراحات الالزمة لصون حقوق  .والمؤسسات االقل�م�ة والدول�ة المماثلة الو�ن�ة والعر��ة واالسالم�ة

 ل. اقتراح التشر�عات ذات العالقة �أهداف المر�ز. .االنسان. ك. انشاء قاعدة للب�انات المتعلقة �حقوق االنسان
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آل�ات أبرزها �موجب قانونه؛ العمل على دراسة التشر�عات  �عمل المر�ز على تعز�ز المساواة ب�ن الجنس�ن من خالل عدةو 3.25
السل�ات  ،واقتراح التشر�عات ذات العالقة؛ و�خا�ب الجهات ذات العالقة بذلك وخاصة ،الماسة �حقوق المرأة أو تن�و� على تم��ز
ي التشر�عات التي تسهم في تعز�ز المساوة ب�ن او تبن ،وحثها على إجراء التعدیالت الالزمة ،التنف�ذ�ة والتشر�ع�ة ودیوان الرأ� والتشر�ع

والتصدیق على أ�ة اتفاق�ات او برتو�والت من شأنها تعز�ز المساواة  ،و�حث الح�ومة على رفع التحف�ات على اتفاق�ة س�داو ،الجنس�ن
ع�ان عند إحالة القوان�ن في أعمال اللجان المختصة في مجلسي النواب واأل المر�ز ب�ن الجنس�ن والنهوض �حقوق المرأة، و�شارك

لتتالءم والمعای�ر الدول�ة لحقوق االنسان؛ ح�ث أبد� وجهة ن�ره أمام مجلسي النواب واالع�ان في قوان�ن االحوال الشخص�ة،  ،إل�ها
نها ن�ام وغ�رها. وخا�ب الح�ومة بتعدیل العدید من االن�مة م عقو�ات والحما�ة من العنف األسر� العمل، االنتخاب، الالمر�ز�ة وال

 الخدمة المدن�ة ون�ام العمل المرن ون�ام دور ایواء المعرضات للخ�ر وغ�رها.

. �قوم المر�ز برصد واقع المرأة في 1وحول رصد واقع المرأة و��ان الممارسات التي تعزز عدم المساواة ب�ن الجنس�ن،  4.25
والوقوف على الممارسات التي تخل �مبدأ  ،في دور اإلیواءالق�اعات المختلفة خاصة في مجاالت العمل أو الصحة أو التعل�م أو 

الق�اع الخاص  لح�ومة او سل�ات الدولة أو منمن اسواء  ،ومخا�بة الجهات ذات العالقة لرفع االنتهاك ،المساواة ب�ن الجنس�ن
وقام �إعداد  ،ن القر� والمنا�ق النائ�ة. رصد واقع المرأة في المنا�ق النائ�ة؛ ح�ث نفذ المر�ز ز�ارات لعدد �ب�ر م2(ق�اع االعمال). 

وما تعاني منه من عدم مساواة أو انتهاك لحقوقها في المجاالت االقتصاد�ة أو  ،تقار�ر مفصلة حول واقع المرأة في تلك المنا�ق
للعمل على  ،االنتهاكاتوقام �مخا�بة الجهات ذات العالقة حول هذه  ،االجتماع�ة أو الخدمات�ة أو في مجال الح�اة الس�اس�ة والمدن�ة

 الحّد منها واجراء الالزم.

لد� النساء  ،إضافة لتم��ن المرأة ورفع الوعي القانوني �حقوقها و�المعای�ر الدول�ة لحقوق اإلنسان عموما وحقوق المرأة خاصة 5.25
. ومن خالل "مشروع حما�ة" المستمرة�أهم�ة المساواة ب�ن الجنس�ن من خالل الدورات التدر�ب�ة والمحاضرات  ،والرجال على حد سواء

فقد تمخض عن المشروع اصدار العدید من  ،الذ� یهدف الى حما�ة الفت�ات والنساء من العنف المبني على النوع االجتماعي
اء المنشورات، �ما تم اصدار دل�ل یتضمن مادة تدر�ب المدر��ن لحما�ة النساء من العنف، وتا�ع المر�ز تنف�ذ مشروع حما�ة النس

وتوع�ة المرأة �حقوقها االقتصاد�ة الواردة  ،" بهدف تعز�ز المساواة المبن�ة على النوع االجتماعي2والفت�ات وضمن مرحلة ثان�ة "حما�ة 
وعمل�ة التسو�ق وحمایتها من العنف  ،وتعر�فها اساس�ات عمل المشار�ع الصغ�رة وادارتها ،في المعای�ر الدول�ة والتشر�عات الو�ن�ة

في محاف�تي الزرقاء   ،وحقوقها في م�ان العمل ،اد� من خالل سلسلة من الورش التدر�ب�ة حول الحقوق االقتصاد�ة للمرأة االقتص
وادماج  ،�ما �ضمن تغ��ر الصورة النم��ة المتعلقة �المرأة  ،واقتراح التعدیالت الالزمة ،والمفرق. إضافة إلى مراجعة المناهج المدرس�ة

 جنس�ن.مبدأ المساواة ب�ن ال

 أحد ف�ها ُیهّم� ال التي الم�المة المجتمعات 

 ال المسالمة التي المجتمعات وتشج�ع عل�ه، والحفا� السالم إلقامة األخ�رة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما. 26
 واألمن؟ والسالم المرأة  أعمال جدول وتنف�ذ المستدامة التنم�ة أجل من أحد ف�ها یُهّمش

 واألمن والسالم �المرأة  معن�ة و�ن�ة عمل خ�ة تنف�ذ أو/و اعتماد 
شؤون المرأة والتي قادت هذه العمل�ة مع أعضاء لجنة الو�ن�ة لل 1325أو�لت الح�ومة مهمة إعداد خ�ة و�ن�ة لتفع�ل القرار  1.26

ممثلي الق�اعات العس�ر�ة والح�وم�ة لضمان مشار�ة أوسع ل ،مجلس الوزراء لذ� تم تش��له �موجب قراراالئتالف الو�ني ا
الشر�اء  المعن��ن بتفع�ل أجندة المرأة واألمن والسالم. ولضمان التزامالدول�ة العاملة في األردن و ومؤسسات المجتمع المدني والمن�مات 

صنع القرار الس�اسي  تش��ل اللجنة التوج�ه�ة العل�ا من أعضاء على مستو�  2016عام قرر مجلس الوزراء  والمعن��ن بتنف�ذها،
لمباشرة المالح�ات والتوج�هات امن خالل تقد�م  ،للمتا�عة واالشراف على أعمال االئتالف الو�ني أم�ن عاّم وزارة الداخلّ�ة،برئاسة 

مجلس  �هاعل صادقوالتي  قدمت ه��ة األمم المتحدة للمرأة الدعم الفني والماد� لعمل�ة ص�اغة الخ�ة. بدورها والتوص�ات الالزمة
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�التوص�ة  ،لى جم�ع أش�ال التم��ز ضد المرأة القضاء عتوص�ات لجنة استجابت الخ�ة ل .2018أذار وأ�لقت � 2017 نها�ةالوزراء 
 ،للمجال (هاء) المرأة والنزاع المسّلح، و ) المتعّلقة بوضع المرأة ودورها في منع نشوب النزاعات وأثناء النزاع وما �عد انتهائه30العاّمة (

الذ� یرّ�ز على تحق�ق المجتمعات اآلمنة والشاملة وضمان  16، والهدف 5خاّصة الهدف  2030ندة وأهداف التنم�ة المستدامة وألج
 وصول الجم�ع للعدالة. 

 ن�ة بتضم�ن أنش�ةة والح�وم�ة والمجتمع المدني المعتلتزم من خاللها المؤسسات العس�ر� ،تتمتع الخ�ة �ملك�ة و�ن�ة واسعة 2.26
األول: "االستجا�ة تضمنت الخ�ة أر�عة أهداف استرات�ج�ة،  ص التمو�ل من موازناتهم لتنف�ذها.وتخص� ،في خ��هم 1325ارالقر 

والمشار�ة الفاعلة للمرأة في الق�اعات األمن�ة والعس�ر�ة ومهام حف� السالم". الثاني: "تحق�ق المشار�ة  الحت�اجات النوع االجتماعي
ة الت�رف والعنف و�ناء وصنع السالم الو�ني واإلقل�مي". الثالث: "توف�ر الخدمات اإلنسان�ة المستج�بة الفاعلة للمرأة في مواجه

والمراع�ة الحت�اجات النوع االجتماعي وتسه�ل الوصول إل�ها �ش�ل آمن، خاصة من قبل النساء والفت�ات األردن�ات والالج�ات األكثر 
المستض�فة ومخ�مات الالج��ن �ما یوائم خ�ة االستجا�ة األردن�ة لألزمة السور�ة". عرضًة للعنف وحاجة للحما�ة في المجتمعات 

الرا�ع: "ثقافة مجتمع�ة داعمة الحت�اجات النوع االجتماعي والمساواة ب�ن الجنس�ن ودور النساء، �ما في ذلك دور الشا�ات في تحق�ق 
 األمن والسالم"

وتم تحدید  ،مع الجهات المعن�ة لبناء ن�ام المتا�عة والتق��م لرصد ومتا�عة تنف�ذها لضمان تنف�ذ الخ�ة تم التوافق والتعاون  3.26
وفي ضوء ذلك تم تش��ل ه��ة تنس�ق�ة لمتا�عة تنف�ذ الخ�ة من اللجنة  �م المستهدفة.مؤشرات األداء الق�اس�ة، وخ� األساس والق

، والتي من أعضاء االئتالف الو�ني، ومجموعات العمل الفن�ة 1325رار قال، واللجنة التوج�ه�ة العل�ا لتفع�ل ار�ة لتم��ن المرأة الوز 
وتقد�م تقار�ر التنف�ذ الى  ،لخ�ةلستقوم �جمع وتحل�ل الب�انات الالزمة لمتا�عة تنف�ذ النشا�ات ذات الصلة �إ�ار العمل المن�قي 

بهدف اإلشراف و�سب التأی�د على المستو�  ،تم��ن المرأة رفعها للجنة الوزار�ة لو التوص�ات لتقوم �مراجعة  ،اللجنة التوج�ه�ة العل�ا
ل�تم �عد ذلك  ،زام المؤسسات الو�ن�ة بتخص�ص الموارد لتنف�ذ أنش�ة الخ�ة، مع جدول زمني لتنف�ذ المخرجاتتللضمان ا ،الس�اسي

�التنس�ق  األنش�ةسساتها في تنف�ذ تنف�ذ ومد� التزام الح�ومة �مختلف مؤ التق�س اإلنجاز في  ،تقد�م تقار�ر سنو�ة لمجلس الوزراء
 شؤون المرأة.  والتعاون مع

 ب�ن الو�ني وف�ما المستو�  على الرئ�س�ة والرصد والتخ��� الس�اسات أ�ر في واألمن والسالم �المرأة  الخاصة االلتزامات دمج
 الوزارات
صب ضمن إ�ار العمل للخ�ة د األنش�ة التي ت�مراجعة خ��هم الق�اع�ة لتحدی ،التزم أعضاء االئتالف من خالل مؤسساتهم 4.26
ورفع التوص�ات  ،هذه األنش�ة . و�تجلى دور اللجنة التوج�ه�ة العل�ا في هذا المجال �ضمان التزام الشر�اء والمعن��ن بتنف�ذالو�ن�ة

ذا الخصوص، وما یرتب� �ه من ولق�اس التقدم المحرز به ،الالزمة للجنة الوزار�ة لتم��ن المرأة، �أولوّ�ة عند تنف�ذ أنش�ة الخ�ة
ه س�تم موائمة االسترات�ج�ة .1.5و�ما ذ�ر �الفقرة تخ��� استرات�جي وتحدید وتخص�ص الم�زان�ات الالزمة لتنف�ذ تلك األنش�ة. 

  .1325ر قراال�ة للمرأة مع جم�ع االلتزامات واأل�ر ذات العالقة �ما في ذلك الخ�ة الو�ن�ة لتفع�ل الو�ن

 والسالم واألمن المرأة  أعمال �جدول الوعي لز�ادة االجتماعي، التواصل وسائل ذلك في �ما االتصال، رات�ج�اتاست استخدام 
ألعوام للعمل على ز�ادة الوعي و�سب التأی�د ألجندة المرأة واألمن والسالم واصل خاصة �الخ�ة الو�ن�ة لاسترات�ج�ة ت وضعتم  5.26

ومن اجل الوصول إلى فهم مشترك  ،الوعيرة وجود نهج تواصل خاص لبناء ن�رًا لضرو  هذه االسترات�ج�ة صممت ،)2018-2021(
ول�تم من خاللها تحل�ل نقا� القوة والضعف والفرص والمخا�ر  حول س�اق الحالة واألوضاع التي س�جر� تنف�ذ الخ�ة في إ�ارها،

للوصول  ،و�ذلك األفكار الرئ�س�ة وراء النهج الموصى �اتباعه�الخ�ة والمشهد اإلعالمي الذ� سُتنّفذ استرات�ج�ة التواصل في إ�اره؛ 
خارج العاصمة، لز�ادة الوعي و�سب التأی�د حول الخ�ة الو�ن�ة  وخاصة الشر�اء الرئ�س��ن ،التواصلالمستهَدفة ألنش�ة  للف�ات

ور� إحداث تغ��ر في المواقف وأهدافها، حتى �صار الى تنف�ذها، ووفق الهدف االسترات�جي الرا�ع من الخ�ة، �ات من الضر 
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آل�ات أبرزها �موجب قانونه؛ العمل على دراسة التشر�عات  �عمل المر�ز على تعز�ز المساواة ب�ن الجنس�ن من خالل عدةو 3.25
السل�ات  ،واقتراح التشر�عات ذات العالقة؛ و�خا�ب الجهات ذات العالقة بذلك وخاصة ،الماسة �حقوق المرأة أو تن�و� على تم��ز
ي التشر�عات التي تسهم في تعز�ز المساوة ب�ن او تبن ،وحثها على إجراء التعدیالت الالزمة ،التنف�ذ�ة والتشر�ع�ة ودیوان الرأ� والتشر�ع

والتصدیق على أ�ة اتفاق�ات او برتو�والت من شأنها تعز�ز المساواة  ،و�حث الح�ومة على رفع التحف�ات على اتفاق�ة س�داو ،الجنس�ن
ع�ان عند إحالة القوان�ن في أعمال اللجان المختصة في مجلسي النواب واأل المر�ز ب�ن الجنس�ن والنهوض �حقوق المرأة، و�شارك

لتتالءم والمعای�ر الدول�ة لحقوق االنسان؛ ح�ث أبد� وجهة ن�ره أمام مجلسي النواب واالع�ان في قوان�ن االحوال الشخص�ة،  ،إل�ها
نها ن�ام وغ�رها. وخا�ب الح�ومة بتعدیل العدید من االن�مة م عقو�ات والحما�ة من العنف األسر� العمل، االنتخاب، الالمر�ز�ة وال

 الخدمة المدن�ة ون�ام العمل المرن ون�ام دور ایواء المعرضات للخ�ر وغ�رها.

. �قوم المر�ز برصد واقع المرأة في 1وحول رصد واقع المرأة و��ان الممارسات التي تعزز عدم المساواة ب�ن الجنس�ن،  4.25
والوقوف على الممارسات التي تخل �مبدأ  ،في دور اإلیواءالق�اعات المختلفة خاصة في مجاالت العمل أو الصحة أو التعل�م أو 

الق�اع الخاص  لح�ومة او سل�ات الدولة أو منمن اسواء  ،ومخا�بة الجهات ذات العالقة لرفع االنتهاك ،المساواة ب�ن الجنس�ن
وقام �إعداد  ،ن القر� والمنا�ق النائ�ة. رصد واقع المرأة في المنا�ق النائ�ة؛ ح�ث نفذ المر�ز ز�ارات لعدد �ب�ر م2(ق�اع االعمال). 

وما تعاني منه من عدم مساواة أو انتهاك لحقوقها في المجاالت االقتصاد�ة أو  ،تقار�ر مفصلة حول واقع المرأة في تلك المنا�ق
للعمل على  ،االنتهاكاتوقام �مخا�بة الجهات ذات العالقة حول هذه  ،االجتماع�ة أو الخدمات�ة أو في مجال الح�اة الس�اس�ة والمدن�ة

 الحّد منها واجراء الالزم.

لد� النساء  ،إضافة لتم��ن المرأة ورفع الوعي القانوني �حقوقها و�المعای�ر الدول�ة لحقوق اإلنسان عموما وحقوق المرأة خاصة 5.25
. ومن خالل "مشروع حما�ة" المستمرة�أهم�ة المساواة ب�ن الجنس�ن من خالل الدورات التدر�ب�ة والمحاضرات  ،والرجال على حد سواء

فقد تمخض عن المشروع اصدار العدید من  ،الذ� یهدف الى حما�ة الفت�ات والنساء من العنف المبني على النوع االجتماعي
اء المنشورات، �ما تم اصدار دل�ل یتضمن مادة تدر�ب المدر��ن لحما�ة النساء من العنف، وتا�ع المر�ز تنف�ذ مشروع حما�ة النس

وتوع�ة المرأة �حقوقها االقتصاد�ة الواردة  ،" بهدف تعز�ز المساواة المبن�ة على النوع االجتماعي2والفت�ات وضمن مرحلة ثان�ة "حما�ة 
وعمل�ة التسو�ق وحمایتها من العنف  ،وتعر�فها اساس�ات عمل المشار�ع الصغ�رة وادارتها ،في المعای�ر الدول�ة والتشر�عات الو�ن�ة

في محاف�تي الزرقاء   ،وحقوقها في م�ان العمل ،اد� من خالل سلسلة من الورش التدر�ب�ة حول الحقوق االقتصاد�ة للمرأة االقتص
وادماج  ،�ما �ضمن تغ��ر الصورة النم��ة المتعلقة �المرأة  ،واقتراح التعدیالت الالزمة ،والمفرق. إضافة إلى مراجعة المناهج المدرس�ة

 جنس�ن.مبدأ المساواة ب�ن ال

 أحد ف�ها ُیهّم� ال التي الم�المة المجتمعات 

 ال المسالمة التي المجتمعات وتشج�ع عل�ه، والحفا� السالم إلقامة األخ�رة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما. 26
 واألمن؟ والسالم المرأة  أعمال جدول وتنف�ذ المستدامة التنم�ة أجل من أحد ف�ها یُهّمش

 واألمن والسالم �المرأة  معن�ة و�ن�ة عمل خ�ة تنف�ذ أو/و اعتماد 
شؤون المرأة والتي قادت هذه العمل�ة مع أعضاء لجنة الو�ن�ة لل 1325أو�لت الح�ومة مهمة إعداد خ�ة و�ن�ة لتفع�ل القرار  1.26

ممثلي الق�اعات العس�ر�ة والح�وم�ة لضمان مشار�ة أوسع ل ،مجلس الوزراء لذ� تم تش��له �موجب قراراالئتالف الو�ني ا
الشر�اء  المعن��ن بتفع�ل أجندة المرأة واألمن والسالم. ولضمان التزامالدول�ة العاملة في األردن و ومؤسسات المجتمع المدني والمن�مات 

صنع القرار الس�اسي  تش��ل اللجنة التوج�ه�ة العل�ا من أعضاء على مستو�  2016عام قرر مجلس الوزراء  والمعن��ن بتنف�ذها،
لمباشرة المالح�ات والتوج�هات امن خالل تقد�م  ،للمتا�عة واالشراف على أعمال االئتالف الو�ني أم�ن عاّم وزارة الداخلّ�ة،برئاسة 

مجلس  �هاعل صادقوالتي  قدمت ه��ة األمم المتحدة للمرأة الدعم الفني والماد� لعمل�ة ص�اغة الخ�ة. بدورها والتوص�ات الالزمة
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�التوص�ة  ،لى جم�ع أش�ال التم��ز ضد المرأة القضاء عتوص�ات لجنة استجابت الخ�ة ل .2018أذار وأ�لقت � 2017 نها�ةالوزراء 
 ،للمجال (هاء) المرأة والنزاع المسّلح، و ) المتعّلقة بوضع المرأة ودورها في منع نشوب النزاعات وأثناء النزاع وما �عد انتهائه30العاّمة (

الذ� یرّ�ز على تحق�ق المجتمعات اآلمنة والشاملة وضمان  16، والهدف 5خاّصة الهدف  2030ندة وأهداف التنم�ة المستدامة وألج
 وصول الجم�ع للعدالة. 

 ن�ة بتضم�ن أنش�ةة والح�وم�ة والمجتمع المدني المعتلتزم من خاللها المؤسسات العس�ر� ،تتمتع الخ�ة �ملك�ة و�ن�ة واسعة 2.26
األول: "االستجا�ة تضمنت الخ�ة أر�عة أهداف استرات�ج�ة،  ص التمو�ل من موازناتهم لتنف�ذها.وتخص� ،في خ��هم 1325ارالقر 

والمشار�ة الفاعلة للمرأة في الق�اعات األمن�ة والعس�ر�ة ومهام حف� السالم". الثاني: "تحق�ق المشار�ة  الحت�اجات النوع االجتماعي
ة الت�رف والعنف و�ناء وصنع السالم الو�ني واإلقل�مي". الثالث: "توف�ر الخدمات اإلنسان�ة المستج�بة الفاعلة للمرأة في مواجه

والمراع�ة الحت�اجات النوع االجتماعي وتسه�ل الوصول إل�ها �ش�ل آمن، خاصة من قبل النساء والفت�ات األردن�ات والالج�ات األكثر 
المستض�فة ومخ�مات الالج��ن �ما یوائم خ�ة االستجا�ة األردن�ة لألزمة السور�ة". عرضًة للعنف وحاجة للحما�ة في المجتمعات 

الرا�ع: "ثقافة مجتمع�ة داعمة الحت�اجات النوع االجتماعي والمساواة ب�ن الجنس�ن ودور النساء، �ما في ذلك دور الشا�ات في تحق�ق 
 األمن والسالم"

وتم تحدید  ،مع الجهات المعن�ة لبناء ن�ام المتا�عة والتق��م لرصد ومتا�عة تنف�ذها لضمان تنف�ذ الخ�ة تم التوافق والتعاون  3.26
وفي ضوء ذلك تم تش��ل ه��ة تنس�ق�ة لمتا�عة تنف�ذ الخ�ة من اللجنة  �م المستهدفة.مؤشرات األداء الق�اس�ة، وخ� األساس والق

، والتي من أعضاء االئتالف الو�ني، ومجموعات العمل الفن�ة 1325رار قال، واللجنة التوج�ه�ة العل�ا لتفع�ل ار�ة لتم��ن المرأة الوز 
وتقد�م تقار�ر التنف�ذ الى  ،لخ�ةلستقوم �جمع وتحل�ل الب�انات الالزمة لمتا�عة تنف�ذ النشا�ات ذات الصلة �إ�ار العمل المن�قي 

بهدف اإلشراف و�سب التأی�د على المستو�  ،تم��ن المرأة رفعها للجنة الوزار�ة لو التوص�ات لتقوم �مراجعة  ،اللجنة التوج�ه�ة العل�ا
ل�تم �عد ذلك  ،زام المؤسسات الو�ن�ة بتخص�ص الموارد لتنف�ذ أنش�ة الخ�ة، مع جدول زمني لتنف�ذ المخرجاتتللضمان ا ،الس�اسي

�التنس�ق  األنش�ةسساتها في تنف�ذ تنف�ذ ومد� التزام الح�ومة �مختلف مؤ التق�س اإلنجاز في  ،تقد�م تقار�ر سنو�ة لمجلس الوزراء
 شؤون المرأة.  والتعاون مع

 ب�ن الو�ني وف�ما المستو�  على الرئ�س�ة والرصد والتخ��� الس�اسات أ�ر في واألمن والسالم �المرأة  الخاصة االلتزامات دمج
 الوزارات
صب ضمن إ�ار العمل للخ�ة د األنش�ة التي ت�مراجعة خ��هم الق�اع�ة لتحدی ،التزم أعضاء االئتالف من خالل مؤسساتهم 4.26
ورفع التوص�ات  ،هذه األنش�ة . و�تجلى دور اللجنة التوج�ه�ة العل�ا في هذا المجال �ضمان التزام الشر�اء والمعن��ن بتنف�ذالو�ن�ة

ذا الخصوص، وما یرتب� �ه من ولق�اس التقدم المحرز به ،الالزمة للجنة الوزار�ة لتم��ن المرأة، �أولوّ�ة عند تنف�ذ أنش�ة الخ�ة
ه س�تم موائمة االسترات�ج�ة .1.5و�ما ذ�ر �الفقرة تخ��� استرات�جي وتحدید وتخص�ص الم�زان�ات الالزمة لتنف�ذ تلك األنش�ة. 

  .1325ر قراال�ة للمرأة مع جم�ع االلتزامات واأل�ر ذات العالقة �ما في ذلك الخ�ة الو�ن�ة لتفع�ل الو�ن

 والسالم واألمن المرأة  أعمال �جدول الوعي لز�ادة االجتماعي، التواصل وسائل ذلك في �ما االتصال، رات�ج�اتاست استخدام 
ألعوام للعمل على ز�ادة الوعي و�سب التأی�د ألجندة المرأة واألمن والسالم واصل خاصة �الخ�ة الو�ن�ة لاسترات�ج�ة ت وضعتم  5.26

ومن اجل الوصول إلى فهم مشترك  ،الوعيرة وجود نهج تواصل خاص لبناء ن�رًا لضرو  هذه االسترات�ج�ة صممت ،)2018-2021(
ول�تم من خاللها تحل�ل نقا� القوة والضعف والفرص والمخا�ر  حول س�اق الحالة واألوضاع التي س�جر� تنف�ذ الخ�ة في إ�ارها،

للوصول  ،و�ذلك األفكار الرئ�س�ة وراء النهج الموصى �اتباعه�الخ�ة والمشهد اإلعالمي الذ� سُتنّفذ استرات�ج�ة التواصل في إ�اره؛ 
خارج العاصمة، لز�ادة الوعي و�سب التأی�د حول الخ�ة الو�ن�ة  وخاصة الشر�اء الرئ�س��ن ،التواصلالمستهَدفة ألنش�ة  للف�ات

ور� إحداث تغ��ر في المواقف وأهدافها، حتى �صار الى تنف�ذها، ووفق الهدف االسترات�جي الرا�ع من الخ�ة، �ات من الضر 
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�ما ف�ها الخ�ة �املة. و�دورها قامت الق�اعات العس�ر�ة واألمن�ة  ،واالتجاهات المجتمع�ة �ي تنجح األهداف الثالثة األولى للخ�ة
على المستو� وادماج المرأة في هذه الق�اعات  ،�استخدام وسائل التواصل االجتماعي لنشر االخبار عن مشار�ة المرأة في حف� السالم

 المحلي والدولي.

 واألمن والسالم المرأة  أعمال جدول لتنف�ذ الم�زان�ة مخصصات ز�ادة 
ضمن الخ�ة التنف�ذ�ة للمؤسسات  ،من ح�ث تخص�ص الموازنات لذلك ،بناء على االلتزام الس�اسي للح�ومة بتنف�ذ الخ�ة 6.26

من خالل �ل من اللجنة التوج�ه�ة العل�ا واللجنة الوزار�ة لتم��ن  ،�ذ الخ�ةوتبني آل�ة متا�عة تنف ،األمن�ة والح�وم�ة ذات العالقة
�حشد الموارد لتخص�ص صندوق ، 2018خالل العام شؤون المرأة �التعاون مع ه��ة األمم المتحدة للمرأة، اللجنة الو�ن�ة لبدأت المرأة، 

والتي تم احتساب تكلفتها التقدیر�ة االجمال�ة؛ بـ  ،دمة�تم من خالله تنف�ذ أنش�ة الخ�ة في المرحلة القاالدعم المشترك ل
النرو�ج�ة واالسبان�ة الح�ومة الكند�ة والبر��ان�ة و ح�ث قدمت �ل من . )2021-2018مل�ون دینار للسنوات ( )7.820.000(

     .2019 قل�مي �مشار�ة دول�ة في شبا�ف�ذ الخ�ة، التي أ�لقت في مؤتمر ابدعم الصندوق لتن التزماوالفنلند�ة 

 نشوب الصراعات منع في ومشار�تها وتمث�لها المرأة  ق�ادة لز�ادة األخ�رة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما. 27
 من وغ�رها الصراعات المسلحة حاالت في القرار صنع مستو�ات على لألزمات، واالستجا�ة اإلنساني السالم والعمل و�قامة وحلها

 أزمات؟ تشهد التي أو الهشة المنا�ق وفي النزاعات
 السالم اتفاق�ات وتنف�ذ السالم عمل�ات في الهادفة المرأة  مشار�ة ودعم تعز�ز 

تتضمن  ،) لتم��ن المرأة 2019-2017تم ص�اغة خ�ة عمل تنف�ذ�ة ( وعل�ه ،أجرت القوات المسلحة تدق�ق النوع االجتماعي 1.27
لتحدید ف�ما  ،تدق�ق النوع االجتماعيّ  ناتوالدعم من حلف العس�ر�ة بناء على  شؤون المرأة  وأجرت .%3الى ن) (الم�دا النسبة فيرفع 

 إذا �انت التغ��رات على معای�ر ومباد� اإلدارة التشغ�لّ�ة ون�م التشغ�ل الق�اسّ�ة ومعای�ر االخت�ار والترق�ة، واألدوار أو القواعد
الخ�وات (مثال: برامج المتا�عة، التدر�ب و ما أسهم في حصر االحت�اجات  ،ى مشار�ة المرأة من المم�ن أن تؤّثر إ�جا�ًا عل ،واألن�مة

، االمر الذ� ساهم بدوره في تعدیل العدید من الس�اسات في البرامج والخ��) 1325والتأه�ل والبدء بتضم�ن ما ورد �القرار 
 الجدد.و�دامة مدونة سلوك المجندین  حدیث، ساعة الرضاعة، تلمدة یوم�نوالتعل�مات منها اجازة االبوه 

) �ضبا� ر�ن في مهمة االمم 5في مشار�ة المرأة في عمل�ات السالم. تشارك ( %15حققت القوات المسلحة نسبة تز�د عن  2.27
العدید  تم اشراك في المهام الخاصة االنسان�ة، وقد 254المتحدة/الكونغو، وضا��ت�ن �مراقب عس�ر� في الصحراء الغر��ة. وتشارك 

 من الضا��ات في دورات خارج األردن عن مفهوم النوع االجتماعي. تم عقد ورش عمل لنشر الوعي �موضوع النوع االجتماعي. 

) من مرتبات األمن العام ل�شار�ن في 28، وتجن�د (2007مهام حف� السالم منذ ) من الشر�ة النسائ�ة �102ر�ت (شا 3.27
وقد بذلت جهوًدا  �د ورائد مناصب ق�اد�ة �قائد قوة.عق ضا��ات برتب 3السودان. واستلمت  وبمهمات حف� السالم في دارفور وجن

دورات وامتحانات متخصصة �الشر�ة النسائ�ة على  2018: عقدت عام ح�ثفي عمل�ات حف� السالم  ة لز�ادة نسبة المشار�اتم�ثف
) مشار�ة، اجتازت الفحوصات 194اقع امتحان�ن شار�ت ف�ها (بو  ،) من قبل فر�ق تق��م خاصSAATفعال�ات فحص األمم المتحدة (ٍ 

) التا�ع لألمم المتحدة/ا��ال�ا منذ عام CoESPU) مشار�ة، والمشار�ة في دورات معهد التم�ز الستقرار وحدات الشر�ة (26كاملة (
السالم. وتخص�ص شواغر  ) ممن شار�ن �مهمات حف�59( ارك بهاوش 2016، ودورة ما قبل االنتشار التي اعتمدت عام 2015

وتدر�ب وتأه�ل مدر�ات متخصصات في مجاالت  ات معهد تدر�ب عمل�ات حف� السالم.للشر�ة النسائ�ة للمشار�ة ضمن جم�ع دور 
) مدر�ة معتمدة دول�ة من مرتبات الشر�ة النسائ�ة؛ اشتر�ت 12، و�وجد (TOTحف� السالم لد� معهد تدر�ب عمل�ات حف� السالم 

 10رات متخصصة مع المن�مات التا�عة لألمم المتحدة المحل�ة من خالل معهد تدر�ب عمل�ات حف� السالم. شار�ت عدد منهن بدو 
لنوع االجتماعي في مهام حف� السالم أعدت �اوللتوع�ة  تأه�ل الق�ادات لقوات حف� السالم.ضا��ات في �افة أنحاء العالم بدورات 

مشارك من األمن العام والدرك، وورشة متعلقة بتعم�م مفهوم النوع االجتماعي �التعاون ) 77وشارك بها لآلن ( 2016أول دورة عام 
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حول النوع االجتماعي في عمل�ات حف� السالم  ) مشارك. وورشة25، وشارك بها (مع الجانب السو�د� ومن�مة األمم المتحدة للمرأة 
ن والدرك. ولز�ادة تأه�لهن انشئ مختبر� اللغات والحاسوب ) مشارك ومشار�ة من األم36�التعاون مع شؤون المرأة وشارك بها (

 وم�دان للرما�ة الل�زر�ة.

 صنع على مستو�  س�ما ال المستو�ات، جم�ع على لألزمات االستجا�ة وأنش�ة اإلنسان�ة األنش�ة في المتكاف�ة المرأة  مشار�ة تعز�ز
 .لقرارا

س�دتان  ع�نتاإلنسان�ة  األنش�ة في المتكاف�ةتعز�ز مشار�تهن لو ، 2019 عام 5235األمن العام مدیر�ة بلغ عدد النساء في  4.27
وضع الشر�ة النسائ�ة على و  ،االصالح وتأه�ل النساء لمراكزضمن فر�ق الرد السر�ع  30و الشر�ة النسائ�ة كمدعي عام من

في إدارة البحث  منهن تحق�ق الخاصمدیر�ة بتش��ل فر�ق الالقامت  ح�ث موازنات االدارات وفتح شواغر لتولي مناصب ق�اد�ة،
تصم�م خ�ة عمل لتم��نهن من تولي المناصب إضافة إلى  .وفر�ق المخدراتالجنائي والذ� �عمل في مجال المداهمات والتحق�ق، 

 . الق�اد�ة

) 4(وبة عم�د برت )146(و ،برتبة لواء )15تقاعدت (مناصب ق�اد�ة برتبة لواء وعم�د، في القوات المسلحة ل المرأة وصلت  5.27
االتصاالت مرشحات ال��ران وحدات (التش��الت و الل�صل إلى عمل المرأة العمل الم�تبي  تعد�و برتبة عم�د على رأس عملهن. 

عدد  .)وغ�رها قائد فص�ل في سالح الجو الملكي الدیني رد الفعل السر�ع، الموس�ق�ات، اإلفتاء قائد فص�ل في فر�ق، الخاصة
مرشحة  30�ابتن ��ار و 3في سالح الجو عدد المنتسبات و  �ب�بة وممرضة وفن�ة. 12400لملك�ة ال�ب�ة ا العامالت في الخدمات
ر�� الترف�ع بدورات التأه�ل للضا��ات والمجندات �است�فاء الدورات الالزمة �مت�لبات وتم  .%10نسبة �ش�لن على مقاعد الدراسة. 

ورات للنساء لرفع مهارتهن (دورات األسلحة، اللغة االنجل�ز�ة، وتأس�س�ة لمختلف ولضمان المساواة في الترف�ع تم عقد د ،للترف�ع
 األصناف).

الكوارث الكبر� شراك العنصر النسائي في فر�ق البحث واإلنقاذ األردني الدولي الذ� �عمل في حاالت افي الدفاع المدني تم  6.27
�ع�اء شهادة ، و ت الوالدة في ال�روف الجو�ة الصعبةلتعامل مع حاالن�ات لت قانو تأه�ل عدد من المسعفات �قابالالمحل�ة والدول�ة، و 

وشهادة الب�الور�وس  ،) من خالل �ل�ة الدفاع المدني للعمل في الدفاع المدني �عد التخرجparamedicدبلوم اإلسعاف المتخصص(
جامعة أكاد�م�ة األم�ر حس�ن للحما�ة من خالل  ،في تخصصات إدارة الكارثة واإلسعاف المتخصص وهندسة اإل�فاء والسالمة

�ما  �ا وخ�� اإلخالء وفي اللجان الداخل�ة والخارج�ة ومستو� صنع القرار.لفي التمار�ن المشتر�ة مح النساءوتشارك  المدن�ة للعمل.
 .استلمت عدد من مرتبات الدرك النسائي مراكز ق�اد�ة �رئ�س قسم وفص�ل

 لألزمات واالستجا�ة اإلنساني العمل يف الجنس�ن ب�ن المساواة  من�ور دمج 
عمل�ات الوقا�ة والحما�ة من النزاع و�ناء األمن ها لخ�ة الو�ن�ة �ما ف�ل األهداف االسترات�ج�ةم ادماج النوع االجتماعي في ت 7.27

أ�عاد النوع االجتماعي  تعالجدراسة "النساء والت�رف العن�ف في األردن"  شؤون المرأة  أجرتوالسالم وتعز�ز االستقرار المستدام. 
 عي في جهود مواجهة الت�رف والعنف.التداب�ر المستج�بة للنوع االجتماوام�ان�ة تضم�ن  عل�هن ةآثار استكشاف الت�رف و  لمواجهة

 وغزة ول�ب�ر�ا والكونغو) عمل�اشار�ت عدد من الضا��ات والمجندات في القوات المسلحة في مهام حف� السالم في (افغانستان 
الناتو مشروع صندوق االئتمان الثالث  من تم إنشاء مر�ز تدر�ب المرأة العس�ر�ة بدعم )7.27�ب�ا وانسان�ا (مرفق جدول رقم وتدر 

الدفاع  �ما أدرج. %3لنسبة للمساهمة بز�ادة عدد المجندات للوصول كمر�ز تدر�ب محلي واقل�مي الستق�اب اعداد من المجندات 
النوع االجتماعي �ما ف�ها في األمن والسالم وت�ب�ق �افة التعل�مات والقوان�ن  �مراعاةترات�ج�ة مشار�ع على الخ�ة االسالمدني 

 . ى �ال الجنس�نالعس�ر�ة عل
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�ما ف�ها الخ�ة �املة. و�دورها قامت الق�اعات العس�ر�ة واألمن�ة  ،واالتجاهات المجتمع�ة �ي تنجح األهداف الثالثة األولى للخ�ة
على المستو� وادماج المرأة في هذه الق�اعات  ،�استخدام وسائل التواصل االجتماعي لنشر االخبار عن مشار�ة المرأة في حف� السالم

 المحلي والدولي.

 واألمن والسالم المرأة  أعمال جدول لتنف�ذ الم�زان�ة مخصصات ز�ادة 
ضمن الخ�ة التنف�ذ�ة للمؤسسات  ،من ح�ث تخص�ص الموازنات لذلك ،بناء على االلتزام الس�اسي للح�ومة بتنف�ذ الخ�ة 6.26

من خالل �ل من اللجنة التوج�ه�ة العل�ا واللجنة الوزار�ة لتم��ن  ،�ذ الخ�ةوتبني آل�ة متا�عة تنف ،األمن�ة والح�وم�ة ذات العالقة
�حشد الموارد لتخص�ص صندوق ، 2018خالل العام شؤون المرأة �التعاون مع ه��ة األمم المتحدة للمرأة، اللجنة الو�ن�ة لبدأت المرأة، 

والتي تم احتساب تكلفتها التقدیر�ة االجمال�ة؛ بـ  ،دمة�تم من خالله تنف�ذ أنش�ة الخ�ة في المرحلة القاالدعم المشترك ل
النرو�ج�ة واالسبان�ة الح�ومة الكند�ة والبر��ان�ة و ح�ث قدمت �ل من . )2021-2018مل�ون دینار للسنوات ( )7.820.000(

     .2019 قل�مي �مشار�ة دول�ة في شبا�ف�ذ الخ�ة، التي أ�لقت في مؤتمر ابدعم الصندوق لتن التزماوالفنلند�ة 

 نشوب الصراعات منع في ومشار�تها وتمث�لها المرأة  ق�ادة لز�ادة األخ�رة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما. 27
 من وغ�رها الصراعات المسلحة حاالت في القرار صنع مستو�ات على لألزمات، واالستجا�ة اإلنساني السالم والعمل و�قامة وحلها

 أزمات؟ تشهد التي أو الهشة المنا�ق وفي النزاعات
 السالم اتفاق�ات وتنف�ذ السالم عمل�ات في الهادفة المرأة  مشار�ة ودعم تعز�ز 

تتضمن  ،) لتم��ن المرأة 2019-2017تم ص�اغة خ�ة عمل تنف�ذ�ة ( وعل�ه ،أجرت القوات المسلحة تدق�ق النوع االجتماعي 1.27
لتحدید ف�ما  ،تدق�ق النوع االجتماعيّ  ناتوالدعم من حلف العس�ر�ة بناء على  شؤون المرأة  وأجرت .%3الى ن) (الم�دا النسبة فيرفع 

 إذا �انت التغ��رات على معای�ر ومباد� اإلدارة التشغ�لّ�ة ون�م التشغ�ل الق�اسّ�ة ومعای�ر االخت�ار والترق�ة، واألدوار أو القواعد
الخ�وات (مثال: برامج المتا�عة، التدر�ب و ما أسهم في حصر االحت�اجات  ،ى مشار�ة المرأة من المم�ن أن تؤّثر إ�جا�ًا عل ،واألن�مة

، االمر الذ� ساهم بدوره في تعدیل العدید من الس�اسات في البرامج والخ��) 1325والتأه�ل والبدء بتضم�ن ما ورد �القرار 
 الجدد.و�دامة مدونة سلوك المجندین  حدیث، ساعة الرضاعة، تلمدة یوم�نوالتعل�مات منها اجازة االبوه 

) �ضبا� ر�ن في مهمة االمم 5في مشار�ة المرأة في عمل�ات السالم. تشارك ( %15حققت القوات المسلحة نسبة تز�د عن  2.27
العدید  تم اشراك في المهام الخاصة االنسان�ة، وقد 254المتحدة/الكونغو، وضا��ت�ن �مراقب عس�ر� في الصحراء الغر��ة. وتشارك 

 من الضا��ات في دورات خارج األردن عن مفهوم النوع االجتماعي. تم عقد ورش عمل لنشر الوعي �موضوع النوع االجتماعي. 

) من مرتبات األمن العام ل�شار�ن في 28، وتجن�د (2007مهام حف� السالم منذ ) من الشر�ة النسائ�ة �102ر�ت (شا 3.27
وقد بذلت جهوًدا  �د ورائد مناصب ق�اد�ة �قائد قوة.عق ضا��ات برتب 3السودان. واستلمت  وبمهمات حف� السالم في دارفور وجن

دورات وامتحانات متخصصة �الشر�ة النسائ�ة على  2018: عقدت عام ح�ثفي عمل�ات حف� السالم  ة لز�ادة نسبة المشار�اتم�ثف
) مشار�ة، اجتازت الفحوصات 194اقع امتحان�ن شار�ت ف�ها (بو  ،) من قبل فر�ق تق��م خاصSAATفعال�ات فحص األمم المتحدة (ٍ 

) التا�ع لألمم المتحدة/ا��ال�ا منذ عام CoESPU) مشار�ة، والمشار�ة في دورات معهد التم�ز الستقرار وحدات الشر�ة (26كاملة (
السالم. وتخص�ص شواغر  ) ممن شار�ن �مهمات حف�59( ارك بهاوش 2016، ودورة ما قبل االنتشار التي اعتمدت عام 2015

وتدر�ب وتأه�ل مدر�ات متخصصات في مجاالت  ات معهد تدر�ب عمل�ات حف� السالم.للشر�ة النسائ�ة للمشار�ة ضمن جم�ع دور 
) مدر�ة معتمدة دول�ة من مرتبات الشر�ة النسائ�ة؛ اشتر�ت 12، و�وجد (TOTحف� السالم لد� معهد تدر�ب عمل�ات حف� السالم 

 10رات متخصصة مع المن�مات التا�عة لألمم المتحدة المحل�ة من خالل معهد تدر�ب عمل�ات حف� السالم. شار�ت عدد منهن بدو 
لنوع االجتماعي في مهام حف� السالم أعدت �اوللتوع�ة  تأه�ل الق�ادات لقوات حف� السالم.ضا��ات في �افة أنحاء العالم بدورات 

مشارك من األمن العام والدرك، وورشة متعلقة بتعم�م مفهوم النوع االجتماعي �التعاون ) 77وشارك بها لآلن ( 2016أول دورة عام 
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حول النوع االجتماعي في عمل�ات حف� السالم  ) مشارك. وورشة25، وشارك بها (مع الجانب السو�د� ومن�مة األمم المتحدة للمرأة 
ن والدرك. ولز�ادة تأه�لهن انشئ مختبر� اللغات والحاسوب ) مشارك ومشار�ة من األم36�التعاون مع شؤون المرأة وشارك بها (

 وم�دان للرما�ة الل�زر�ة.

 صنع على مستو�  س�ما ال المستو�ات، جم�ع على لألزمات االستجا�ة وأنش�ة اإلنسان�ة األنش�ة في المتكاف�ة المرأة  مشار�ة تعز�ز
 .لقرارا

س�دتان  ع�نتاإلنسان�ة  األنش�ة في المتكاف�ةتعز�ز مشار�تهن لو ، 2019 عام 5235األمن العام مدیر�ة بلغ عدد النساء في  4.27
وضع الشر�ة النسائ�ة على و  ،االصالح وتأه�ل النساء لمراكزضمن فر�ق الرد السر�ع  30و الشر�ة النسائ�ة كمدعي عام من

في إدارة البحث  منهن تحق�ق الخاصمدیر�ة بتش��ل فر�ق الالقامت  ح�ث موازنات االدارات وفتح شواغر لتولي مناصب ق�اد�ة،
تصم�م خ�ة عمل لتم��نهن من تولي المناصب إضافة إلى  .وفر�ق المخدراتالجنائي والذ� �عمل في مجال المداهمات والتحق�ق، 

 . الق�اد�ة

) 4(وبة عم�د برت )146(و ،برتبة لواء )15تقاعدت (مناصب ق�اد�ة برتبة لواء وعم�د، في القوات المسلحة ل المرأة وصلت  5.27
االتصاالت مرشحات ال��ران وحدات (التش��الت و الل�صل إلى عمل المرأة العمل الم�تبي  تعد�و برتبة عم�د على رأس عملهن. 

عدد  .)وغ�رها قائد فص�ل في سالح الجو الملكي الدیني رد الفعل السر�ع، الموس�ق�ات، اإلفتاء قائد فص�ل في فر�ق، الخاصة
مرشحة  30�ابتن ��ار و 3في سالح الجو عدد المنتسبات و  �ب�بة وممرضة وفن�ة. 12400لملك�ة ال�ب�ة ا العامالت في الخدمات
ر�� الترف�ع بدورات التأه�ل للضا��ات والمجندات �است�فاء الدورات الالزمة �مت�لبات وتم  .%10نسبة �ش�لن على مقاعد الدراسة. 

ورات للنساء لرفع مهارتهن (دورات األسلحة، اللغة االنجل�ز�ة، وتأس�س�ة لمختلف ولضمان المساواة في الترف�ع تم عقد د ،للترف�ع
 األصناف).

الكوارث الكبر� شراك العنصر النسائي في فر�ق البحث واإلنقاذ األردني الدولي الذ� �عمل في حاالت افي الدفاع المدني تم  6.27
�ع�اء شهادة ، و ت الوالدة في ال�روف الجو�ة الصعبةلتعامل مع حاالن�ات لت قانو تأه�ل عدد من المسعفات �قابالالمحل�ة والدول�ة، و 

وشهادة الب�الور�وس  ،) من خالل �ل�ة الدفاع المدني للعمل في الدفاع المدني �عد التخرجparamedicدبلوم اإلسعاف المتخصص(
جامعة أكاد�م�ة األم�ر حس�ن للحما�ة من خالل  ،في تخصصات إدارة الكارثة واإلسعاف المتخصص وهندسة اإل�فاء والسالمة

�ما  �ا وخ�� اإلخالء وفي اللجان الداخل�ة والخارج�ة ومستو� صنع القرار.لفي التمار�ن المشتر�ة مح النساءوتشارك  المدن�ة للعمل.
 .استلمت عدد من مرتبات الدرك النسائي مراكز ق�اد�ة �رئ�س قسم وفص�ل

 لألزمات واالستجا�ة اإلنساني العمل يف الجنس�ن ب�ن المساواة  من�ور دمج 
عمل�ات الوقا�ة والحما�ة من النزاع و�ناء األمن ها لخ�ة الو�ن�ة �ما ف�ل األهداف االسترات�ج�ةم ادماج النوع االجتماعي في ت 7.27

أ�عاد النوع االجتماعي  تعالجدراسة "النساء والت�رف العن�ف في األردن"  شؤون المرأة  أجرتوالسالم وتعز�ز االستقرار المستدام. 
 عي في جهود مواجهة الت�رف والعنف.التداب�ر المستج�بة للنوع االجتماوام�ان�ة تضم�ن  عل�هن ةآثار استكشاف الت�رف و  لمواجهة

 وغزة ول�ب�ر�ا والكونغو) عمل�اشار�ت عدد من الضا��ات والمجندات في القوات المسلحة في مهام حف� السالم في (افغانستان 
الناتو مشروع صندوق االئتمان الثالث  من تم إنشاء مر�ز تدر�ب المرأة العس�ر�ة بدعم )7.27�ب�ا وانسان�ا (مرفق جدول رقم وتدر 

الدفاع  �ما أدرج. %3لنسبة للمساهمة بز�ادة عدد المجندات للوصول كمر�ز تدر�ب محلي واقل�مي الستق�اب اعداد من المجندات 
النوع االجتماعي �ما ف�ها في األمن والسالم وت�ب�ق �افة التعل�مات والقوان�ن  �مراعاةترات�ج�ة مشار�ع على الخ�ة االسالمدني 

 . ى �ال الجنس�نالعس�ر�ة عل
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 المرأة  حقوق  عن والمدافع�ن المدني المجتمع أماكن حما�ة 
من خالل  ،وقا�ة والحما�ة من الحوادثعمل�ة تدر�ب وتوع�ة المجتمع المحلي لل) في %38(بنسبة أشرك الدفاع المدني النساء 8.27

تنف�ذ الحمالت الو�ن�ة مع الجهات ، المشار�ة بفي المدارس والمؤسسات الح�وم�ة والخاصة ،المحاضرات التوع�ة وتنف�ذ خ�� اإلخالء
ق�ام �عمل�ات ا�جاد درك نسائي للوفي ح�ن قامت قوات الدرك � .�رد�� للدفاع المدني وداعم�ن له في الكوارث والحوادث األخر� 

�اإلضافة للمشار�ات الخارج�ة للدرك النسائي من خالل قوات حف� امات واالقتحامات �حال وجود اناث. التفت�ش �الم�اهرات واالعتص
 السالم.

 ون انتهاكات القان عن القضائ�ة وغ�ر القضائ�ة المساءلة لتعز�ز األخ�رة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما .28
 االستجا�ة أو األعمال اإلنسان�ة من وغ�رها المسلحة النزاعات حاالت في والفت�ات للنساء اإلنسان حقوق  وانتهاكات الدولي اإلنساني
 لألزمات؟

 ومنعها والفت�ات النساء حقوق  انتهاكات لتدارك وس�اس�ة قانون�ة إصالحات تنف�ذ 
وشدد العقو�ات  ،جرم جم�ع أش�ال التحرش الجنسي 2017نون العقو�ات لعام تم تعدیل قا على مستو� اإلصالحات القانون�ة 1.28

(ین�ر  2015وصدر قانون األحداث السار� عام  )،3.14اإلعاقة (للمز�د ین�ر فقرة في الجرائم الواقعة على النساء واأل�فال وذو� 
لمعالجة جرائم  2015الجرائم االلكترون�ة لعام  ، واستجاب قانون 2017)، صدر قانون حقوق األشخاص ذو� اإلعاقة لعام 2.14فقرة.

 تت�ور �استمرار مع الت�ور التكنولوجي والمعلوماتي المتسارع، ولمنع جم�ع أش�ال االعتداءات اإللكترون�ة ووقفها ومالحقة مرتكب�ها.

رات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة االستستضمن  .)1.26(ین�ر فقرة  1325 قرارالوعلى مستو� الس�اسات أ�لقت الخ�ة الو�ن�ة لتنف�ذ  2.28
 2016 ني لحما�ة األسرة من العنفهدفت النسخة المحدثة لإل�ار الو�و  والغا�ات المرتب�ة �ه. 2.5) ادماج الهدف 2020-2025(

حور �ما تناول الم الشر�اء. جم�ع ب�ن التنس�ق أسس وتحدید األسرّ�؛ العنف من الحما�ة/الوقا�ة لعملّ�ة العاّمة الخ�و� إلى رسم
) "الب��ة الماد�ة والرعا�ة االجتماع�ة الداعمة لكبار السن" �أولو�ة 2022-2018الثالث لالسترات�ج�ة الو�ن�ة األردن�ة لكبار السن (

 لى اله��ل التن��مي لمأسسة العمل.القوات المسلحة األردن�ة ر�ن النوع االجتماعي ع اضافت �بار السن من العنف. لوقا�ة وحما�ة
ة االحصاءات العامة على اعادة معالجة الب�انات الموجودة لد� الدائرة من مصادرها المختلفة سواء من تعدادات أو مسوح عملت دائر و 

أكدت الخ�ة الو�ن�ة الشاملة لحقوق اإلنسان وخ�تها . و واستخدامها ��ر�قة احصائ�ة مناسبة لتخدم أغراض وقضا�ا النوع االجتماعي
 )11.14م�ة تفع�ل األ�ر القانون�ة واآلل�ات الو�ن�ة المتعلقة �حما�ة األ�فال من العنف (الفقرة ) على أه2025-2016التنف�ذ�ة (

 والحما�ة منه. العنف من الوقا�ة خدمات إلى الالج�ات أو �النزاعات المتأثرات النساء وصول فرص ز�ادة
لتوف�ر الخدمات اإلنسانّ�ة المستج�بة والمراع�ة ، "1325الهدف االسترات�جي الثالث للخ�ة الو�ن�ة لتفع�ل القرار  خصص 3.28

الحت�اجات النوع االجتماعّي وتسه�ل الوصول إل�ها �ش�ل آمن، خاّصة من قبل النساء والفت�ات األردنّ�ات والالج�ات األكثر عرضًة 
السور��ن في مجال تقد�م مدیر�ة شؤون الالج��ن  للعنف، وحاجة للحما�ة، في المجتمعات المستض�فة ومخّ�مات الالج��ن. قامت

النساء المعفنات وقضا�ا ف األسر�، العن :استحداث م�اتب لحما�ة األسرة في المخ�مات تختص �الن�ر في قضا�االخدمات اإلنسان�ة �
 ،�نشاء مراكز للشر�ة المجتمع�ة في المخ�مات تدار من �ال الجنس�نو  ،والجنس�ة علـى النسـاء واأل�فال االعتداءات الجسد�ة

ودراسة الحالة واإلحالة للجهة المعن�ة  ،استحداث م�اتب للشر�ة النسائ�ة وعقد الورش التدر�بة والتوعو�ة لمختلف القضا�ا والمواض�عو 
و�شراك الالج�ة السور�ة �حضور االجتماعات الدور�ة مع المن�مات وممثل�ن المجتمع المحلي لال�الع على المشاكل  ،للمتا�عة

 والتنس�ق معها.

 اإلجراءات التي اتخذتها دولتك في السنوات الخمس األخ�رة للقضاء على التم��ز ضد حقوق األ�فال اإلناث وانتهاكها؟ ما 29
 اتخاذ تداب�ر لم�افحة األعراف والممارسات االجتماع�ة السلب�ة وز�ادة الوعي �احت�اجات و�م�ان�ات األ�فال اإلناث 
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من خالل مشروع  ،في سب�ل  القضاء على التم��ز ضد حقوق األ�فال اإلناث وانتهاكهاتنتهج وزارة العدل خ�ة تدر�ب سنو�ة  1.29
و�شتمل مناقشة  ،العدالة االصالح�ة لألحداث، و�تم ت�ب�ق التدر�ب في االقال�م الثالث (الوس� والشمال والجنوب) لمو�في المحاكم

ع االحداث، ومراعاة النوع االجتماعي في محاكم االحداث ت�ب�ق قانون االحداث وتحد�ات ت�ب�قه، مهارات االتصال والتواصل م
 توث�ق الدراسات ذات العالقةلانشاء لجنة لدعم النوع االجتماعي في ق�اع العدالة و هم�ة مراعاته ودمجه في خ�� وس�اسات الوزارة، وأ 

تم دعوة �افة الجهات المعن�ة ح�ث  ،2017عقد مؤتمر لدعم النوع االجتماعي في ق�اع العدالة  .2019وت�ب�ق االنش�ة خالل عام 
  .للخروج �خار�ة �ر�ق لألنش�ة التي �جب تنف�ذها لتحق�ق دعم النوع االجتماعي في ق�اع العدالة

مشروع "مأسسة خ�و� دعم ال�فل وأسرهم في األردن" تمثلت المخرجات �إعداد التصورات المقترحة وعرضها على اجتماع  2.29
تعنى ��ل ما یتعلق  ؛واعتماد التصور المتمثل "�إ�جاد مح�ة لالتصال لدعم ال�فل وأسرته ،رة من العنفالفر�ق الو�ني لحما�ة األس

و�عداد مت�لبات البن�ة التحت�ة للخ�  ،�األ�فال والنساء واألسرة. و�عداد المعای�ر الخاصة �الخ�و� والدل�ل االجرائي لعمل هذه الخ�و�
عقدت ورشة بدائل العقاب البدني الواقع على ح�ث � �ضمن تن��م عمل الخ� واستدامته. وقواعد الب�انات واإل�ار القانوني الذ

األ�فال �الشراكة مع ال�ونسف بهدف مناقشة اآلثار النفس�ة واالجتماع�ة وال�ب�ة والقانون�ة للعنف وتعز�ز برامج بدائل العقاب البدني 
 البدني.العقاب  وفقا ألفضل الممارسات االقل�م�ة والدول�ة المتعلقة �ح�ر

 تعز�ز حصول الفت�ات على التعل�م الج�د وتنم�ة المهارات والتدر�ب 

عدم التم��ز على أساس النوع و ضمنت مسودة الخ�ة الو�ن�ة الشاملة دمج ال�لبة ذو� اإلعاقة في المؤسسات التعل�م�ة  3.29
نسبة التحاق ذوات اإلعاقة في المؤسسات التعل�م�ة  الخ�ة في ز�ادةهذه االجتماعي في تعل�م ذو� اإلعاقة. و�أمل أن تساهم 

على فرص متساو�ة أسوة �أقرانهم من الفت�ات من غ�ر ذو�  وحصولهن مهاراتهنعلى تعل�م نوعي وج�د �ساهم في تنم�ة وحصولهن 
 .اإلعاقة

 تنف�ذ س�اسات و�رامج للحد من زواج القاصرات والزواج المب�ر والزواج القسر�  

 )3.5.13و  1.5.13قرات فراجع ت( 4.29

  تنف�ذ س�اسات و�رامج للقضاء على العنف ضد الفت�ات، �ما في ذلك العنف البدني والجنسي والممارسات الضارة 
من الدول التي تعاني من آثار النزاعات المسلحة وتأثرها من أزمة الالج��ن السور��ن وما رافقها من �عض التغ��رات في األردن  5.29

زواج القاصرات والزواج القسر� وعدم توث�ق  1325اعتبرت الخ�ة الو�ن�ة لتفع�ل القرار  ،جتماعي للمجتمعات المستض�فةالس�اق اال
 3الهدف االسترات�جي  عالجعقود الزواج وما یرافقه من ض�اع الحقوق القانون�ة والمدن�ة من أحد أش�ال العنف الجنسي في النزاعات، 

نسانّ�ة المستج�بة والمراع�ة الحت�اجات النوع االجتماعّي وتسه�ل الوصول إل�ها �ش�ل آمن، خاّصة من من الخ�ة: توف�ر الخدمات اإل
 .وحاجة للحما�ة، �ما یوائم خّ�ة االستجا�ة األردنّ�ة لألزمة السورّ�ة للعنفقبل النساء والفت�ات األردنّ�ات والالج�ات األكثر عرضًة 

عن التصد� ل�اهر العنف الجنسي في النزاعات من  المعن�ةالجهة  السور��نر�ة الالج��ن وتعتبر مدیر�ة األمن العام وخاصة مدی
اآلل�ات الدول�ة المتمثلة �جهود مفوض�ة شؤون الالج��ن و  و�التعاون مع المؤسسات الو�ن�ة المختلفة ،خالل مدیر�ات إدارة حما�ة األسرة

عنف الجنسي من خالل آل�ات واسترات�ج�ات الحما�ة والوقا�ة، و�تم استبعاد من االمثلة: یتم رصد حاالت ال ،و�عض المن�مات الدول�ة
 .ذ االجراءات القانون�ة �حق مرتكبي الجرائم في حال ثبوتهاتخ، وتمرتكبي الجرائم من الحما�ة الدول�ة

 �و�صالحها وحمایتها الب��ة على الحفا 

 في الس�اسات �الجنس المتعلقة واالهتمامات المن�ورات إلدماج ألخ�رةا الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما .30
   الب���ة؟

 وحو�متها ال�ب�ع�ة والموارد الب��ة إدارة في وق�ادتها المرأة  مشار�ة دعم 
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 المرأة  حقوق  عن والمدافع�ن المدني المجتمع أماكن حما�ة 
من خالل  ،وقا�ة والحما�ة من الحوادثعمل�ة تدر�ب وتوع�ة المجتمع المحلي لل) في %38(بنسبة أشرك الدفاع المدني النساء 8.27

تنف�ذ الحمالت الو�ن�ة مع الجهات ، المشار�ة بفي المدارس والمؤسسات الح�وم�ة والخاصة ،المحاضرات التوع�ة وتنف�ذ خ�� اإلخالء
ق�ام �عمل�ات ا�جاد درك نسائي للوفي ح�ن قامت قوات الدرك � .�رد�� للدفاع المدني وداعم�ن له في الكوارث والحوادث األخر� 

�اإلضافة للمشار�ات الخارج�ة للدرك النسائي من خالل قوات حف� امات واالقتحامات �حال وجود اناث. التفت�ش �الم�اهرات واالعتص
 السالم.

 ون انتهاكات القان عن القضائ�ة وغ�ر القضائ�ة المساءلة لتعز�ز األخ�رة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما .28
 االستجا�ة أو األعمال اإلنسان�ة من وغ�رها المسلحة النزاعات حاالت في والفت�ات للنساء اإلنسان حقوق  وانتهاكات الدولي اإلنساني
 لألزمات؟

 ومنعها والفت�ات النساء حقوق  انتهاكات لتدارك وس�اس�ة قانون�ة إصالحات تنف�ذ 
وشدد العقو�ات  ،جرم جم�ع أش�ال التحرش الجنسي 2017نون العقو�ات لعام تم تعدیل قا على مستو� اإلصالحات القانون�ة 1.28

(ین�ر  2015وصدر قانون األحداث السار� عام  )،3.14اإلعاقة (للمز�د ین�ر فقرة في الجرائم الواقعة على النساء واأل�فال وذو� 
لمعالجة جرائم  2015الجرائم االلكترون�ة لعام  ، واستجاب قانون 2017)، صدر قانون حقوق األشخاص ذو� اإلعاقة لعام 2.14فقرة.

 تت�ور �استمرار مع الت�ور التكنولوجي والمعلوماتي المتسارع، ولمنع جم�ع أش�ال االعتداءات اإللكترون�ة ووقفها ومالحقة مرتكب�ها.

رات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة االستستضمن  .)1.26(ین�ر فقرة  1325 قرارالوعلى مستو� الس�اسات أ�لقت الخ�ة الو�ن�ة لتنف�ذ  2.28
 2016 ني لحما�ة األسرة من العنفهدفت النسخة المحدثة لإل�ار الو�و  والغا�ات المرتب�ة �ه. 2.5) ادماج الهدف 2020-2025(

حور �ما تناول الم الشر�اء. جم�ع ب�ن التنس�ق أسس وتحدید األسرّ�؛ العنف من الحما�ة/الوقا�ة لعملّ�ة العاّمة الخ�و� إلى رسم
) "الب��ة الماد�ة والرعا�ة االجتماع�ة الداعمة لكبار السن" �أولو�ة 2022-2018الثالث لالسترات�ج�ة الو�ن�ة األردن�ة لكبار السن (

 لى اله��ل التن��مي لمأسسة العمل.القوات المسلحة األردن�ة ر�ن النوع االجتماعي ع اضافت �بار السن من العنف. لوقا�ة وحما�ة
ة االحصاءات العامة على اعادة معالجة الب�انات الموجودة لد� الدائرة من مصادرها المختلفة سواء من تعدادات أو مسوح عملت دائر و 

أكدت الخ�ة الو�ن�ة الشاملة لحقوق اإلنسان وخ�تها . و واستخدامها ��ر�قة احصائ�ة مناسبة لتخدم أغراض وقضا�ا النوع االجتماعي
 )11.14م�ة تفع�ل األ�ر القانون�ة واآلل�ات الو�ن�ة المتعلقة �حما�ة األ�فال من العنف (الفقرة ) على أه2025-2016التنف�ذ�ة (

 والحما�ة منه. العنف من الوقا�ة خدمات إلى الالج�ات أو �النزاعات المتأثرات النساء وصول فرص ز�ادة
لتوف�ر الخدمات اإلنسانّ�ة المستج�بة والمراع�ة ، "1325الهدف االسترات�جي الثالث للخ�ة الو�ن�ة لتفع�ل القرار  خصص 3.28

الحت�اجات النوع االجتماعّي وتسه�ل الوصول إل�ها �ش�ل آمن، خاّصة من قبل النساء والفت�ات األردنّ�ات والالج�ات األكثر عرضًة 
السور��ن في مجال تقد�م مدیر�ة شؤون الالج��ن  للعنف، وحاجة للحما�ة، في المجتمعات المستض�فة ومخّ�مات الالج��ن. قامت

النساء المعفنات وقضا�ا ف األسر�، العن :استحداث م�اتب لحما�ة األسرة في المخ�مات تختص �الن�ر في قضا�االخدمات اإلنسان�ة �
 ،�نشاء مراكز للشر�ة المجتمع�ة في المخ�مات تدار من �ال الجنس�نو  ،والجنس�ة علـى النسـاء واأل�فال االعتداءات الجسد�ة

ودراسة الحالة واإلحالة للجهة المعن�ة  ،استحداث م�اتب للشر�ة النسائ�ة وعقد الورش التدر�بة والتوعو�ة لمختلف القضا�ا والمواض�عو 
و�شراك الالج�ة السور�ة �حضور االجتماعات الدور�ة مع المن�مات وممثل�ن المجتمع المحلي لال�الع على المشاكل  ،للمتا�عة

 والتنس�ق معها.

 اإلجراءات التي اتخذتها دولتك في السنوات الخمس األخ�رة للقضاء على التم��ز ضد حقوق األ�فال اإلناث وانتهاكها؟ ما 29
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من خالل مشروع  ،في سب�ل  القضاء على التم��ز ضد حقوق األ�فال اإلناث وانتهاكهاتنتهج وزارة العدل خ�ة تدر�ب سنو�ة  1.29
و�شتمل مناقشة  ،العدالة االصالح�ة لألحداث، و�تم ت�ب�ق التدر�ب في االقال�م الثالث (الوس� والشمال والجنوب) لمو�في المحاكم

ع االحداث، ومراعاة النوع االجتماعي في محاكم االحداث ت�ب�ق قانون االحداث وتحد�ات ت�ب�قه، مهارات االتصال والتواصل م
 توث�ق الدراسات ذات العالقةلانشاء لجنة لدعم النوع االجتماعي في ق�اع العدالة و هم�ة مراعاته ودمجه في خ�� وس�اسات الوزارة، وأ 

تم دعوة �افة الجهات المعن�ة ح�ث  ،2017عقد مؤتمر لدعم النوع االجتماعي في ق�اع العدالة  .2019وت�ب�ق االنش�ة خالل عام 
  .للخروج �خار�ة �ر�ق لألنش�ة التي �جب تنف�ذها لتحق�ق دعم النوع االجتماعي في ق�اع العدالة

مشروع "مأسسة خ�و� دعم ال�فل وأسرهم في األردن" تمثلت المخرجات �إعداد التصورات المقترحة وعرضها على اجتماع  2.29
تعنى ��ل ما یتعلق  ؛واعتماد التصور المتمثل "�إ�جاد مح�ة لالتصال لدعم ال�فل وأسرته ،رة من العنفالفر�ق الو�ني لحما�ة األس

و�عداد مت�لبات البن�ة التحت�ة للخ�  ،�األ�فال والنساء واألسرة. و�عداد المعای�ر الخاصة �الخ�و� والدل�ل االجرائي لعمل هذه الخ�و�
عقدت ورشة بدائل العقاب البدني الواقع على ح�ث � �ضمن تن��م عمل الخ� واستدامته. وقواعد الب�انات واإل�ار القانوني الذ

األ�فال �الشراكة مع ال�ونسف بهدف مناقشة اآلثار النفس�ة واالجتماع�ة وال�ب�ة والقانون�ة للعنف وتعز�ز برامج بدائل العقاب البدني 
 البدني.العقاب  وفقا ألفضل الممارسات االقل�م�ة والدول�ة المتعلقة �ح�ر

 تعز�ز حصول الفت�ات على التعل�م الج�د وتنم�ة المهارات والتدر�ب 

عدم التم��ز على أساس النوع و ضمنت مسودة الخ�ة الو�ن�ة الشاملة دمج ال�لبة ذو� اإلعاقة في المؤسسات التعل�م�ة  3.29
نسبة التحاق ذوات اإلعاقة في المؤسسات التعل�م�ة  الخ�ة في ز�ادةهذه االجتماعي في تعل�م ذو� اإلعاقة. و�أمل أن تساهم 

على فرص متساو�ة أسوة �أقرانهم من الفت�ات من غ�ر ذو�  وحصولهن مهاراتهنعلى تعل�م نوعي وج�د �ساهم في تنم�ة وحصولهن 
 .اإلعاقة

 تنف�ذ س�اسات و�رامج للحد من زواج القاصرات والزواج المب�ر والزواج القسر�  

 )3.5.13و  1.5.13قرات فراجع ت( 4.29

  تنف�ذ س�اسات و�رامج للقضاء على العنف ضد الفت�ات، �ما في ذلك العنف البدني والجنسي والممارسات الضارة 
من الدول التي تعاني من آثار النزاعات المسلحة وتأثرها من أزمة الالج��ن السور��ن وما رافقها من �عض التغ��رات في األردن  5.29

زواج القاصرات والزواج القسر� وعدم توث�ق  1325اعتبرت الخ�ة الو�ن�ة لتفع�ل القرار  ،جتماعي للمجتمعات المستض�فةالس�اق اال
 3الهدف االسترات�جي  عالجعقود الزواج وما یرافقه من ض�اع الحقوق القانون�ة والمدن�ة من أحد أش�ال العنف الجنسي في النزاعات، 

نسانّ�ة المستج�بة والمراع�ة الحت�اجات النوع االجتماعّي وتسه�ل الوصول إل�ها �ش�ل آمن، خاّصة من من الخ�ة: توف�ر الخدمات اإل
 .وحاجة للحما�ة، �ما یوائم خّ�ة االستجا�ة األردنّ�ة لألزمة السورّ�ة للعنفقبل النساء والفت�ات األردنّ�ات والالج�ات األكثر عرضًة 

عن التصد� ل�اهر العنف الجنسي في النزاعات من  المعن�ةالجهة  السور��نر�ة الالج��ن وتعتبر مدیر�ة األمن العام وخاصة مدی
اآلل�ات الدول�ة المتمثلة �جهود مفوض�ة شؤون الالج��ن و  و�التعاون مع المؤسسات الو�ن�ة المختلفة ،خالل مدیر�ات إدارة حما�ة األسرة

عنف الجنسي من خالل آل�ات واسترات�ج�ات الحما�ة والوقا�ة، و�تم استبعاد من االمثلة: یتم رصد حاالت ال ،و�عض المن�مات الدول�ة
 .ذ االجراءات القانون�ة �حق مرتكبي الجرائم في حال ثبوتهاتخ، وتمرتكبي الجرائم من الحما�ة الدول�ة

 �و�صالحها وحمایتها الب��ة على الحفا 

 في الس�اسات �الجنس المتعلقة واالهتمامات المن�ورات إلدماج ألخ�رةا الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما .30
   الب���ة؟

 وحو�متها ال�ب�ع�ة والموارد الب��ة إدارة في وق�ادتها المرأة  مشار�ة دعم 
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دت وزارة ودورهن في حما�ة الب��ة وادارة مواردها، ح�ث أعالهتمام �النساء لادت  ة �مبادراتتم�زت االعوام الخمسة الماض� 1.30
�غرض توج�ه المز�د من الدعم والتعز�ز لهذا الدور الهام،  ،الب��ة �التعاون مع الو�الة االلمان�ة الدول�ة تقر�را حول المرأة في ق�اع الب��ة

�ة من جمع 122ح�ث بلغ عدد الجمع�ات الب���ة  ،التي تترأسها س�داتتلك وخاصة  ،وتدعم الوزارة المجتمع المدني والجمع�ات الب���ة
تدعم الجمع�ات التي لدیها مشار�ع تتعلق و  )1.30جدول رقم . (وأعضاء مجالس ادارتها س�دات ،داتجمع�ات تترأسها س� 3ضمنهم 

، في من�قة دب�ن مثل الجمع�ة الملك�ة لحما�ة ال�ب�عة ،بتم��ن وتقو�ة دور المرأة من خالل برامج تنم�ة ب���ة/او برامج تنم�ة مستدامة
، ومشروع حقوق اإلنسان من أجل تحق�ق التنم�ة 2016عام  �سب الع�ش ومشروع "تكتمل حقوقها لتعمل ��رامة" مشار�ع تحس�ن

تدر�ب مجموعة من األسر واصحاب ل، ومشروع تم��ن نساء الباد�ة األردن�ة (منش�ة الغ�اث) 2018المستدامة للشباب والنساء عام 
 .2017 عام ألردن�ة لم�افحة التصحرترأسه الجمع�ة او  ،حر �ضم في مع�مه نساءى اسس وتقن�ات م�افحة التصالحدائق المنزل�ة عل

تأس�س جمع�ة س�دات المجتمع المحلي في بلد�ة الشعلة ودعم م�بخ  ،2019-2015 خدمات األن�مة الح�و�ة في األردنومشروع 
جستي للجمع�ات وع الح�و�. إضافة للدعم اللو انتاجي یرفد نشا�ات المجتمع المحلي �عد اعالن من�قة الشعلة ذات حما�ة خاصة للتن

 . 2018الب���ة عام 

ساهمت الجمع�ة العلم�ة الملك�ة من خالل مر�ز الب��ة والم�اه برفع الوعي الب��ي لد� النساء �مواض�ع الم�اه والب��ة والتغ�ر  2.30
امعات ومن�مات المجتمع المحلي ور�ات من خالل عدة مشار�ع استهدفت المدارس والجلمناخي في السنوات الخمس االخ�رة، ا

لتصبح المرأة قادرة على المساهمة في صنع القرار الب��ي  ،المنازل، اضافة الى ادخال مفهوم الحو�مة الب���ة والتك�ف الب��ي لهذه الف�ة
ر المناخي وادارة الم�اه وال�اقة. تقود من خاللها التغ��ر في مجال ادارة النفا�ات والتك�ف مع التغ� ،ومن تنف�ذ مشار�ع ب���ة مجتمع�ة

إلع�اء محاضرات تحث على حما�ة  اع�ات في وزارة االوقاف وتأهل�هنور�� المفاه�م الدین�ة والب���ة عن �ر�ق استهداف الو 
 المصادر ال�ب�ع�ة.

دة وأهداف التنم�ة والتي س�تم موائمتها مع أجن، 2025-2020ات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة من خالل العمل على تحدیث االستر  3.30
وغا�اتها المتعلقة �الب��ة  13، 10�اإلضافة لألهداف  5وخاصة الهدف  ،المستدامة �ون النساء االكثر تأثرا وتأث�را �الجوانب الب���ة

�اسات وفي الس ،في الق�اع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدنيأة والب��ة على المستو� المؤسسي لتتناول؛ تعز�ز الدمج ب�ن المر 
المؤسسات المعن�ة و وتعز�ز مشار�ة المرأة المؤهلة في اللجان والمجالس  ، لتكون مراع�ة للنوع االجتماعي،�ما ف�ها التشر�عات الب���ة

تم��نها من المشار�ة في وضع الس�اسات والتشر�عات وصنع القرار الب��ي، ومن تنف�ذ مشار�ع ب���ة مجتمع�ة تقود من خاللها و �الب��ة 
 �ر المناخي وادارة الم�اه وال�اقة.ادارة النفا�ات والتك�ف مع التغ ��ر في مجالالتغ

تنفذ وزارة العمل في ق�اع التكنولوج�ا الن��فة برنامج ز�ادة فرص العمل یتمثل �اخت�ار المجاالت المناسبة لتشغ�ل ودعم النساء  4.30
تدر�ب النساء في المنا�ق  :إلى سماد، وتتمثل المهام الرئ�س�ة للبرنامجالمهتمات في مجال التحس�ن للب��ة و�عادة التدو�ر والتحو�ل 

وخلق ب��ة ن��فة على مستو�  ،البع�دة والنائ�ة والمنا�ق الر�ف�ة على تصن�ع السماد المنزلي والتدر�ب في مجال إدارة وتدو�ر النفا�ات
وقامت الس�دات بتدر�ب  ،النفا�ات و�نتاج الكمبوست على إعادة تدو�ر 2018س�دة عام  20األسرة. وفي هذا المجال تم تدر�ب 

 المعلمات و�البات المدارس �إعادة التدو�ر في من�قة ع�را و�رقا/محاف�ة البلقاء.

فرع االردن من مجلس "ال�اقة والم�اه والب��ة �التعاون مع الو�الة األم�ر��ة للتنم�ة الدول�ة إدامة أ�لق االردن من خالل جمع�ة  5.30
الدولي األولي من المجلس االم ومقره الوال�ات المتحدة االمر���ة. �ما  مجال ال�اقة والب��ة"، وهذا الفرع الق�اد�ات العامالت في النساء

 ،اد� االهتمام الو�ني �مشار�ع ال�اقة الشمس�ة الى تحف�ز العدید من االناث خاصة المهندسات الى دخول هذا المجال واالبداع ف�ه
زد�اد عدد النساء في المناصب اضافة ال ،الق�اع�ن العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ه فيعداد العامالت ف�و��هر ذلك في أ 

الق�اد�ة في ق�اع ال�اقة (وز�رة, أم�ن عام، نائب مدیر عام في شر�ة الكهر�اء، مدیرات للجمع�ات الناش�ة في ال�اقة وغ�رها)، 
 نسمة وتش�ل نسبة النساء منهم 50مهندس لكل  1الردن من أعلى النسب في العالم و�بلغ والجدیر �الذ�ر ان عدد المهندس�ن في ا

25% . 
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مشار�ع االقتصاد االخضر وق�اعات ال�اقة والنقل والم�اه والنفا�ات الصلبة والتنم�ة  2025االردن  رؤ�ة تشمل وث�قة 6.30
الذ� أضاف ضغ�ا على الموارد ال�ب�ع�ة  ،أزمة اللجوء السور� للتصد� للتحد�ات التي تواجهها المملكة خاصة على ضوء  ،الحضر�ة

اشترا� أن تمتثل جم�ع المباني الجدیدة في الق�اع العام مع الر�ادة في تصم�مات ال�اقة والب��ة على والبن�ة التحت�ة. نصت الرؤ�ة 
)LEED(. نصت التي  202050-2013 �ر المناخيالس�اسة الو�ن�ة للتغ مثلة على الدمج في الس�اسات واالسترات�ج�ات:ومن اال

للتخف�ف  ،تغ�ر المناخعلى ضمان تمو�ل س�اسات بناء القدرات على جم�ع المستو�ات لتصم�م وتنف�ذ س�اسات واسترات�ج�ات و�رامج 
في اقتصاد  هندور و  لمعرفة المحل�ة المتوفرة لد� النساء، وذلك تأك�دا لوالتك�ف وتلب�ة احت�اجات الفقراء نساء ورجاال على قدم المساواة 

أ�ًضا. وعل�ه  و�نش�ن في العمل الم�داني ،وتتحمل النساء في هذه المجاالت مسؤول�ة تقل�د�ة عن االقتصاد المنزلي ،المنا�ق الر�ف�ة
الزراعة األعمال المرتب�ة � مساهمة في والفت�ات، خاصة وأنهن األكثر النساء تأث�را علىفإن أ� أثر سلبي لتغ�ر المناخ س��ون أكثر 

 الجافة �مزارعات وفي تر��ة الح�وانات وعامالت وصاحبات أعمال. المنا�قالمؤسسات الر�ف�ة في في و 

 األخضر االقتصاد في الالئقة الو�ائف من متكافئ �ش�ل لمرأة ا استفادة لضمان خ�وات اتخاذ 
وذلك �التعاون مع المعهد  ،51ومن ثم خ�ة تنف�ذ�ة للنمو األخضر ،�ورت وزارة الب��ة خالل السنوات الماض�ة استرات�ج�ة 7.30

من قبل  الخ�ة اعتمدتو  والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، شراكة مع جم�ع الجهات المعن�ة الح�وم�ةو� ،العالمي للنمو األخضر
 ،خ�ة التنف�ذ�ة للنمو األخضررئاسة الوزراء �خار�ة �ر�ق للتحول نحو االقتصاد االخضر، تم تحدید األهداف الو�ن�ة الخمسة لل

) �فاءة استخدام الموارد 4 تنم�ة االجتماع�ة والحد من الفقر) ال3التنم�ة االقتصاد�ة واالستدامة  )2 المال ال�ب�عي) رأس 1والمتضمنة 
، 13، 11، 9 ،8، 6، 5، 1( 2030و�ذلك موائمتها مع أهداف التنم�ة المستدامة  ،) التخف�ف من والتك�ف مع التغ��ر المناخي5و

ر�ز على أهم�ة النمو ی الذ� ،والحد من الفقرالتنم�ة االجتماع�ة  وجاءت الموائمة مع الهدف الخامس واألول ضمن هدف ،)15
تقل�ل و  ادات المحل�ة والمجموعات المهمشة،لمصلحة �افة شرائح المجتمع و�ل األ�فال والنساء والرجال في منا�ق تمثل �افة االقتص

و�جراءات التقدم  ،الخاص �المساواة في توز�ع الدخل ومؤشر التنم�ة البشر�ة )GINI( قر الغذاء وتحس�ن مؤشرنسبة الفقر وف
تحس�ن فرص ، و مع االستمرار في تزو�د الخدمات لالج��ن ،االجتماعي في التصد� لعدم المساواة وتعز�ز الرفاه�ة االجتماع�ة

 .التو��ف وخاصة ب�ن النساء

من قبل من�مة األمم المتحدة للتنم�ة  2018 -2015مشروع نقل التكنولوج�ا الرف�قة �الب��ة ء العامالت �شراك النساتم إ 8.30
ح�ث تم التر��ز على  ،�التعاون مع وزارتي الب��ة والصناعة والتجارة والتمو�ن ،الصناع�ة والجمع�ة العلم�ة الملك�ة وغرف الصناعة

لخدمات الب���ة، واالنتاج األن�ف والكفؤ في استخدام الموارد، وترش�د استهالك ال�اقة دعوة و�شراك النساء العامالت لد� مقدمي ا
و�ذلك في رفع القدرات الفن�ة لهن من تنف�ذ النشا�ات المختلفة للمشروع، في  ،وال�اقة المتجددة ولد� المصانع المشار�ة في المشروع

 خالل تدر�بهن.  

 والفت�ات النساء على المستدامة التحت�ة البن�ة مشار�عو  الب���ة الس�اسات تأث�ر وتق��م رصد 

لتزاماته �ان من أوائل الدول في لمناخ و�رتو�ول ��وتو. و�جزء من اصادق األردن على اتفاق�ة األمم المتحدة �شأن تغ�ر ا 9.30
ناهج المدرس�ة ال تتعامل مع . ح�ث ورد في الس�اسة �أن الم2020-2013المن�قة التي قامت �إصدار س�اسة و�ن�ة لتغ�ر المناخ 

المفاه�م الب���ة وتغ�ر المناخ إال �ش�ل عام، وال تشتمل على ا� تخص�ص للنوع االجتماعي، إضافة لعدم تق��م تأث�ر الس�اسات الب���ة 
 ومشار�ع البن�ة التحت�ة المستدامة على النساء والفت�ات.

                                                           
 https://bit.ly/1Zyhmjx، على الرا�� 2020-2013لال�الع على الس�اسة الو�ن�ة للتغ�ر المناخي  50 
 https://bit.ly/2KY5vzU)، الخ�ة التنف�ذ�ة للنمو األخضر، 2017وزارة الب��ة، ( 51 
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دت وزارة ودورهن في حما�ة الب��ة وادارة مواردها، ح�ث أعالهتمام �النساء لادت  ة �مبادراتتم�زت االعوام الخمسة الماض� 1.30
�غرض توج�ه المز�د من الدعم والتعز�ز لهذا الدور الهام،  ،الب��ة �التعاون مع الو�الة االلمان�ة الدول�ة تقر�را حول المرأة في ق�اع الب��ة

�ة من جمع 122ح�ث بلغ عدد الجمع�ات الب���ة  ،التي تترأسها س�داتتلك وخاصة  ،وتدعم الوزارة المجتمع المدني والجمع�ات الب���ة
تدعم الجمع�ات التي لدیها مشار�ع تتعلق و  )1.30جدول رقم . (وأعضاء مجالس ادارتها س�دات ،داتجمع�ات تترأسها س� 3ضمنهم 

، في من�قة دب�ن مثل الجمع�ة الملك�ة لحما�ة ال�ب�عة ،بتم��ن وتقو�ة دور المرأة من خالل برامج تنم�ة ب���ة/او برامج تنم�ة مستدامة
، ومشروع حقوق اإلنسان من أجل تحق�ق التنم�ة 2016عام  �سب الع�ش ومشروع "تكتمل حقوقها لتعمل ��رامة" مشار�ع تحس�ن

تدر�ب مجموعة من األسر واصحاب ل، ومشروع تم��ن نساء الباد�ة األردن�ة (منش�ة الغ�اث) 2018المستدامة للشباب والنساء عام 
 .2017 عام ألردن�ة لم�افحة التصحرترأسه الجمع�ة او  ،حر �ضم في مع�مه نساءى اسس وتقن�ات م�افحة التصالحدائق المنزل�ة عل

تأس�س جمع�ة س�دات المجتمع المحلي في بلد�ة الشعلة ودعم م�بخ  ،2019-2015 خدمات األن�مة الح�و�ة في األردنومشروع 
جستي للجمع�ات وع الح�و�. إضافة للدعم اللو انتاجي یرفد نشا�ات المجتمع المحلي �عد اعالن من�قة الشعلة ذات حما�ة خاصة للتن

 . 2018الب���ة عام 

ساهمت الجمع�ة العلم�ة الملك�ة من خالل مر�ز الب��ة والم�اه برفع الوعي الب��ي لد� النساء �مواض�ع الم�اه والب��ة والتغ�ر  2.30
امعات ومن�مات المجتمع المحلي ور�ات من خالل عدة مشار�ع استهدفت المدارس والجلمناخي في السنوات الخمس االخ�رة، ا

لتصبح المرأة قادرة على المساهمة في صنع القرار الب��ي  ،المنازل، اضافة الى ادخال مفهوم الحو�مة الب���ة والتك�ف الب��ي لهذه الف�ة
ر المناخي وادارة الم�اه وال�اقة. تقود من خاللها التغ��ر في مجال ادارة النفا�ات والتك�ف مع التغ� ،ومن تنف�ذ مشار�ع ب���ة مجتمع�ة

إلع�اء محاضرات تحث على حما�ة  اع�ات في وزارة االوقاف وتأهل�هنور�� المفاه�م الدین�ة والب���ة عن �ر�ق استهداف الو 
 المصادر ال�ب�ع�ة.

دة وأهداف التنم�ة والتي س�تم موائمتها مع أجن، 2025-2020ات�ج�ة الو�ن�ة للمرأة من خالل العمل على تحدیث االستر  3.30
وغا�اتها المتعلقة �الب��ة  13، 10�اإلضافة لألهداف  5وخاصة الهدف  ،المستدامة �ون النساء االكثر تأثرا وتأث�را �الجوانب الب���ة

�اسات وفي الس ،في الق�اع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدنيأة والب��ة على المستو� المؤسسي لتتناول؛ تعز�ز الدمج ب�ن المر 
المؤسسات المعن�ة و وتعز�ز مشار�ة المرأة المؤهلة في اللجان والمجالس  ، لتكون مراع�ة للنوع االجتماعي،�ما ف�ها التشر�عات الب���ة

تم��نها من المشار�ة في وضع الس�اسات والتشر�عات وصنع القرار الب��ي، ومن تنف�ذ مشار�ع ب���ة مجتمع�ة تقود من خاللها و �الب��ة 
 �ر المناخي وادارة الم�اه وال�اقة.ادارة النفا�ات والتك�ف مع التغ ��ر في مجالالتغ

تنفذ وزارة العمل في ق�اع التكنولوج�ا الن��فة برنامج ز�ادة فرص العمل یتمثل �اخت�ار المجاالت المناسبة لتشغ�ل ودعم النساء  4.30
تدر�ب النساء في المنا�ق  :إلى سماد، وتتمثل المهام الرئ�س�ة للبرنامجالمهتمات في مجال التحس�ن للب��ة و�عادة التدو�ر والتحو�ل 

وخلق ب��ة ن��فة على مستو�  ،البع�دة والنائ�ة والمنا�ق الر�ف�ة على تصن�ع السماد المنزلي والتدر�ب في مجال إدارة وتدو�ر النفا�ات
وقامت الس�دات بتدر�ب  ،النفا�ات و�نتاج الكمبوست على إعادة تدو�ر 2018س�دة عام  20األسرة. وفي هذا المجال تم تدر�ب 

 المعلمات و�البات المدارس �إعادة التدو�ر في من�قة ع�را و�رقا/محاف�ة البلقاء.

فرع االردن من مجلس "ال�اقة والم�اه والب��ة �التعاون مع الو�الة األم�ر��ة للتنم�ة الدول�ة إدامة أ�لق االردن من خالل جمع�ة  5.30
الدولي األولي من المجلس االم ومقره الوال�ات المتحدة االمر���ة. �ما  مجال ال�اقة والب��ة"، وهذا الفرع الق�اد�ات العامالت في النساء

 ،اد� االهتمام الو�ني �مشار�ع ال�اقة الشمس�ة الى تحف�ز العدید من االناث خاصة المهندسات الى دخول هذا المجال واالبداع ف�ه
زد�اد عدد النساء في المناصب اضافة ال ،الق�اع�ن العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ه فيعداد العامالت ف�و��هر ذلك في أ 

الق�اد�ة في ق�اع ال�اقة (وز�رة, أم�ن عام، نائب مدیر عام في شر�ة الكهر�اء، مدیرات للجمع�ات الناش�ة في ال�اقة وغ�رها)، 
 نسمة وتش�ل نسبة النساء منهم 50مهندس لكل  1الردن من أعلى النسب في العالم و�بلغ والجدیر �الذ�ر ان عدد المهندس�ن في ا
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مشار�ع االقتصاد االخضر وق�اعات ال�اقة والنقل والم�اه والنفا�ات الصلبة والتنم�ة  2025االردن  رؤ�ة تشمل وث�قة 6.30
الذ� أضاف ضغ�ا على الموارد ال�ب�ع�ة  ،أزمة اللجوء السور� للتصد� للتحد�ات التي تواجهها المملكة خاصة على ضوء  ،الحضر�ة

اشترا� أن تمتثل جم�ع المباني الجدیدة في الق�اع العام مع الر�ادة في تصم�مات ال�اقة والب��ة على والبن�ة التحت�ة. نصت الرؤ�ة 
)LEED(. نصت التي  202050-2013 �ر المناخيالس�اسة الو�ن�ة للتغ مثلة على الدمج في الس�اسات واالسترات�ج�ات:ومن اال

للتخف�ف  ،تغ�ر المناخعلى ضمان تمو�ل س�اسات بناء القدرات على جم�ع المستو�ات لتصم�م وتنف�ذ س�اسات واسترات�ج�ات و�رامج 
في اقتصاد  هندور و  لمعرفة المحل�ة المتوفرة لد� النساء، وذلك تأك�دا لوالتك�ف وتلب�ة احت�اجات الفقراء نساء ورجاال على قدم المساواة 

أ�ًضا. وعل�ه  و�نش�ن في العمل الم�داني ،وتتحمل النساء في هذه المجاالت مسؤول�ة تقل�د�ة عن االقتصاد المنزلي ،المنا�ق الر�ف�ة
الزراعة األعمال المرتب�ة � مساهمة في والفت�ات، خاصة وأنهن األكثر النساء تأث�را علىفإن أ� أثر سلبي لتغ�ر المناخ س��ون أكثر 

 الجافة �مزارعات وفي تر��ة الح�وانات وعامالت وصاحبات أعمال. المنا�قالمؤسسات الر�ف�ة في في و 

 األخضر االقتصاد في الالئقة الو�ائف من متكافئ �ش�ل لمرأة ا استفادة لضمان خ�وات اتخاذ 
وذلك �التعاون مع المعهد  ،51ومن ثم خ�ة تنف�ذ�ة للنمو األخضر ،�ورت وزارة الب��ة خالل السنوات الماض�ة استرات�ج�ة 7.30

من قبل  الخ�ة اعتمدتو  والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، شراكة مع جم�ع الجهات المعن�ة الح�وم�ةو� ،العالمي للنمو األخضر
 ،خ�ة التنف�ذ�ة للنمو األخضررئاسة الوزراء �خار�ة �ر�ق للتحول نحو االقتصاد االخضر، تم تحدید األهداف الو�ن�ة الخمسة لل

) �فاءة استخدام الموارد 4 تنم�ة االجتماع�ة والحد من الفقر) ال3التنم�ة االقتصاد�ة واالستدامة  )2 المال ال�ب�عي) رأس 1والمتضمنة 
، 13، 11، 9 ،8، 6، 5، 1( 2030و�ذلك موائمتها مع أهداف التنم�ة المستدامة  ،) التخف�ف من والتك�ف مع التغ��ر المناخي5و

ر�ز على أهم�ة النمو ی الذ� ،والحد من الفقرالتنم�ة االجتماع�ة  وجاءت الموائمة مع الهدف الخامس واألول ضمن هدف ،)15
تقل�ل و  ادات المحل�ة والمجموعات المهمشة،لمصلحة �افة شرائح المجتمع و�ل األ�فال والنساء والرجال في منا�ق تمثل �افة االقتص

و�جراءات التقدم  ،الخاص �المساواة في توز�ع الدخل ومؤشر التنم�ة البشر�ة )GINI( قر الغذاء وتحس�ن مؤشرنسبة الفقر وف
تحس�ن فرص ، و مع االستمرار في تزو�د الخدمات لالج��ن ،االجتماعي في التصد� لعدم المساواة وتعز�ز الرفاه�ة االجتماع�ة

 .التو��ف وخاصة ب�ن النساء

من قبل من�مة األمم المتحدة للتنم�ة  2018 -2015مشروع نقل التكنولوج�ا الرف�قة �الب��ة ء العامالت �شراك النساتم إ 8.30
ح�ث تم التر��ز على  ،�التعاون مع وزارتي الب��ة والصناعة والتجارة والتمو�ن ،الصناع�ة والجمع�ة العلم�ة الملك�ة وغرف الصناعة

لخدمات الب���ة، واالنتاج األن�ف والكفؤ في استخدام الموارد، وترش�د استهالك ال�اقة دعوة و�شراك النساء العامالت لد� مقدمي ا
و�ذلك في رفع القدرات الفن�ة لهن من تنف�ذ النشا�ات المختلفة للمشروع، في  ،وال�اقة المتجددة ولد� المصانع المشار�ة في المشروع

 خالل تدر�بهن.  

 والفت�ات النساء على المستدامة التحت�ة البن�ة مشار�عو  الب���ة الس�اسات تأث�ر وتق��م رصد 

لتزاماته �ان من أوائل الدول في لمناخ و�رتو�ول ��وتو. و�جزء من اصادق األردن على اتفاق�ة األمم المتحدة �شأن تغ�ر ا 9.30
ناهج المدرس�ة ال تتعامل مع . ح�ث ورد في الس�اسة �أن الم2020-2013المن�قة التي قامت �إصدار س�اسة و�ن�ة لتغ�ر المناخ 

المفاه�م الب���ة وتغ�ر المناخ إال �ش�ل عام، وال تشتمل على ا� تخص�ص للنوع االجتماعي، إضافة لعدم تق��م تأث�ر الس�اسات الب���ة 
 ومشار�ع البن�ة التحت�ة المستدامة على النساء والفت�ات.

                                                           
 https://bit.ly/1Zyhmjx، على الرا�� 2020-2013لال�الع على الس�اسة الو�ن�ة للتغ�ر المناخي  50 
 https://bit.ly/2KY5vzU)، الخ�ة التنف�ذ�ة للنمو األخضر، 2017وزارة الب��ة، ( 51 
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 للحد والبرامج الس�اسات في الجنس�ن ب�ن المساواة  من�ور لدمج األخ�رة سالخم السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما .31
 تأث�راته؟ من والتخف�ف المناخ ومقاومة الكوارث، مخا�ر من

مبادراتها ومؤشرات أدائها الرئ�سة مواض�ع تتضمن في برامجها و ل 2022-2020وزارة الب��ة بتحدیث خ�تها االسترات�ج�ة  تقوم 1.31
و�ما ینسجم مع أهداف وغا�ات  ،ومن ضمنها المرأة  ،لضمان ب��ة آمنة لكافة ف�ات المجتمع ،ور المرأة في حما�ة الب��ةوقضا�ا تتناول د

وأشار ضمن  ،في ق�اع الب��ة 2019-2016التنمو� التنف�ذ�  الح�ومي بدوره عني البرنامج .2030 أجندة التنم�ة المستدامة
و�لى تعز�ز عمل�ة إدراج رؤ� النوع  ،ق��م أثر س�اسات التنم�ة والس�اسات الب���ة على النساءالتحد�ات إلى الحاجة إلى إ�جاد آل�ات لت

وعني �الهدف الفرعي الثاني برفع الوعي العام في مجال حما�ة  .من أجل تحق�ق التنم�ة المستدامة ،االجتماعي في الس�اسات والبرامج
 .2019لعام  %45إلى  2015لعام  %30ة من النساء من الف�ات المستهدفالب��ة أن یتم رفع نسبة 

خصص تقر�ر البالغات الو�ن�ة الثالث �خصوص تغ�ر المناخ جزء من دراسة التأقلم لتق��م قدرة النوع االجتماعي على التأقلم  2.31
معات على التأقلم. وقدمت الدراسة مقترحات لرفع قدرة المجت ،وتق��م حساس�ته آلثار التغ�ر المناخي في من�قة حوض عمان الزرقاء

وستشمل الخ�ة جزء خاص �التأقلم  ،كما تقوم وزارة الب��ة �التعاون مع الو�الة االنمائ�ة بتحض�ر الخ�ة الو�ن�ة للتأقلم مع تغ�ر المناخ
ث�رات ز�ادة مرونة المجتمعات الفق�رة والهشة لتأ-خصص برنامج �ما. 2019من المتوقع اعالنها في نها�ة عام  ،والنوع االجتماعي

والذ� تدیره وزارة التخ���  ،دعمًا للتك�ف مع التغ�ر المناخي ،بتكار�ة في الم�اه والزراعةاتغ�ر المناخ من خالل ت�ب�ق مشار�ع 
والتعاون الدولي بتمو�ل من صندوق التك�ف، جزء من نشا�اته؛ ادماج النوع االجتماعي في ورشات التوع�ة والتر��ز على اهم�ته لرفع 

تمع في التعامل مع آثار تغ�ر المناخ في المجتمعات الفق�رة والعاملة �الزراعة. من المتوقع ان ینهي البرنامج أعماله بنها�ة قدرات المج
2019. 

 سواء في ادارة المشار�ع واالنش�ة ،قام صندوق حما�ة الب��ة بدعم عدد من المشار�ع واالنش�ة والمبادرات التي شملت نساء 3.31
ضافة الى دعم ف�لم و�باعة قصة من عمل س�دات ناش�ات نبات�ة وجمع�ة ادامة وغ�رها، �اإلل والحد�قة الملك�ة ال(مثل متحف اال�فا

حول  ،في العمل الب��ي وتعالج مبادراتهم مش�لة االلقاء العشوائي للنفا�ات) وشمل ذلك برامج توع�ة متنوعه في المدارس والجامعات
�ما  ،ضمن تقار�ر متا�عة س�ر العمل الخاصة �الصندوق  االجتماعيحال�ا تضم�ن اعتبارات النوع  و�تم ،مواض�ع ادارة النفا�ات وغ�رها

ونماذج تقد�م  هخ��و النوع االجتماعي في استرات�ج�ة الصندوق  ادماج وس�تم ،ف�ها حصر اعداد المستف�دین والمنفذین للمشار�ع
وخ�� التك�ف/التخف�ف للتغ�ر  ،ومنها خ�ة النمو االخضر ،الو�ن�ةتماش�ا مع الخ��  ،ال�لبات ومتا�عة المشار�ع وق�اس االثر

 .المناخي

 مقاومة ومشار�ع و�رامج وس�اسات الكوارث مخا�ر من الحد وفي الكوارث، من المتضررات ذلك في �ما وق�ادتها، المرأة  مشار�ة دعم
 تأث�راته. من والتخف�ف المناخ
والتي أولت  ،اق�ات الب���ة الدول�ة (مرفق القائمة) �ما ف�ها اتفاق�ة التنوع الح�و� األردن �رف في مع�م المعاهدات واالتف 4.31

وتحق�ق التنم�ة في الحفا� على عناصر التنوع الح�و� وس�دات المجتمعات المحل�ة  مشار�ة المرأة والمجتمعات األصل�ةاالهتمام �
  المستدامة.

 ومقاومة الكوارث، مخا�ر من �الحد الصلة ذات الجنس�ن ب�ن المساواة  العتبارات ع�ةالمرا  والس�اسات القوان�ن وتنف�ذ تعز�ز أو تقد�م
 )كارثة حدوث حالة في النساء تواجهها التي للمخا�ر تتصد� التي الكوارث قوان�ن المثال، سب�ل على( تأث�راته من والتخف�ف المناخ
) في عمل�ات تدر�ب وتوع�ة المجتمع المحلي للوقا�ة والحما�ة %38 أشرك الدفاع المدني النساء(بنسبة 7.27كما ب�نت الفقرة  5.31

-2019من مخا�ر الكوارث ال�ب�ع�ة (للحد أ�لقت في المر�ز الو�ني لألمن و�دارة األزمات االسترات�ج�ة الو�ن�ة و  من الحوادث.
، �خار�ة �ر�ق المعن�ةت والجهات الو�نّ�ة المؤسسا �عد مشاورات وتنس�ق ب�ن ،األمم المتحدة اإلنمائي، �التعاون مع برنامج )2022

األساس�ة للحد من مخا�ر الكوارث.  وضع الترت�بات والتوج�هات :تحق�ق جملة من األهداف من ب�نهال ترات�جّ�ة و�نّ�ة تهدفوأول اس

ة  مسودة أول�

 

58 
 

 یتعرض ح�ث ،وارث�عد تضاعف أعداد الك، خاصة تنف�ذها ح�ث یتولى المر�ز الو�ني لألمن و�دارة األزمات اإلشراف على متا�عة
التي اجتاحت البالد ومن�قة شا�ئ البحر ب�ع�ة الناتجة عن الس�ول �ش�ٍل متكرر لخ�ر الف�ضانات وتضاعف عدد الكوارث ال� األردن

أودت �ح�اة الموا�ن�ن من ب�نها �الب إلحد� المدارس �انوا في رحلة مدرس�ة، �ما والتي ض نق�ة في العالم، الم�ت التي تعد أخف
وتنف�ذ أن�مة  .لتجنب التأث�ر السلبي لها على االقتصاد الو�ني الجانب ما �ستدعي إیالء هذا في شل م�اهر الح�اة ال�وم�ة.سببت ت

�ار خ�ة االستجا�ة وفي إ. اإلنذار المب�ر لالستجا�ًة للتغّ�رات المناخّ�ة والكوارث ال�ب�ع�ة التي �اتت تشّ�ل تحد�ًا للتخ��� والتنم�ة
  ملحة.ب���ة ، قامت الح�ومة �التعاون مع شر�ائها الدول��ن، بدور رائد في إ�جاد حلول مبتكرة لمشاكل لألزمة السور�ة
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 للحد والبرامج الس�اسات في الجنس�ن ب�ن المساواة  من�ور لدمج األخ�رة سالخم السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما .31
 تأث�راته؟ من والتخف�ف المناخ ومقاومة الكوارث، مخا�ر من

مبادراتها ومؤشرات أدائها الرئ�سة مواض�ع تتضمن في برامجها و ل 2022-2020وزارة الب��ة بتحدیث خ�تها االسترات�ج�ة  تقوم 1.31
و�ما ینسجم مع أهداف وغا�ات  ،ومن ضمنها المرأة  ،لضمان ب��ة آمنة لكافة ف�ات المجتمع ،ور المرأة في حما�ة الب��ةوقضا�ا تتناول د

وأشار ضمن  ،في ق�اع الب��ة 2019-2016التنمو� التنف�ذ�  الح�ومي بدوره عني البرنامج .2030 أجندة التنم�ة المستدامة
و�لى تعز�ز عمل�ة إدراج رؤ� النوع  ،ق��م أثر س�اسات التنم�ة والس�اسات الب���ة على النساءالتحد�ات إلى الحاجة إلى إ�جاد آل�ات لت

وعني �الهدف الفرعي الثاني برفع الوعي العام في مجال حما�ة  .من أجل تحق�ق التنم�ة المستدامة ،االجتماعي في الس�اسات والبرامج
 .2019لعام  %45إلى  2015لعام  %30ة من النساء من الف�ات المستهدفالب��ة أن یتم رفع نسبة 

خصص تقر�ر البالغات الو�ن�ة الثالث �خصوص تغ�ر المناخ جزء من دراسة التأقلم لتق��م قدرة النوع االجتماعي على التأقلم  2.31
معات على التأقلم. وقدمت الدراسة مقترحات لرفع قدرة المجت ،وتق��م حساس�ته آلثار التغ�ر المناخي في من�قة حوض عمان الزرقاء

وستشمل الخ�ة جزء خاص �التأقلم  ،كما تقوم وزارة الب��ة �التعاون مع الو�الة االنمائ�ة بتحض�ر الخ�ة الو�ن�ة للتأقلم مع تغ�ر المناخ
ث�رات ز�ادة مرونة المجتمعات الفق�رة والهشة لتأ-خصص برنامج �ما. 2019من المتوقع اعالنها في نها�ة عام  ،والنوع االجتماعي

والذ� تدیره وزارة التخ���  ،دعمًا للتك�ف مع التغ�ر المناخي ،بتكار�ة في الم�اه والزراعةاتغ�ر المناخ من خالل ت�ب�ق مشار�ع 
والتعاون الدولي بتمو�ل من صندوق التك�ف، جزء من نشا�اته؛ ادماج النوع االجتماعي في ورشات التوع�ة والتر��ز على اهم�ته لرفع 

تمع في التعامل مع آثار تغ�ر المناخ في المجتمعات الفق�رة والعاملة �الزراعة. من المتوقع ان ینهي البرنامج أعماله بنها�ة قدرات المج
2019. 

 سواء في ادارة المشار�ع واالنش�ة ،قام صندوق حما�ة الب��ة بدعم عدد من المشار�ع واالنش�ة والمبادرات التي شملت نساء 3.31
ضافة الى دعم ف�لم و�باعة قصة من عمل س�دات ناش�ات نبات�ة وجمع�ة ادامة وغ�رها، �اإلل والحد�قة الملك�ة ال(مثل متحف اال�فا

حول  ،في العمل الب��ي وتعالج مبادراتهم مش�لة االلقاء العشوائي للنفا�ات) وشمل ذلك برامج توع�ة متنوعه في المدارس والجامعات
�ما  ،ضمن تقار�ر متا�عة س�ر العمل الخاصة �الصندوق  االجتماعيحال�ا تضم�ن اعتبارات النوع  و�تم ،مواض�ع ادارة النفا�ات وغ�رها

ونماذج تقد�م  هخ��و النوع االجتماعي في استرات�ج�ة الصندوق  ادماج وس�تم ،ف�ها حصر اعداد المستف�دین والمنفذین للمشار�ع
وخ�� التك�ف/التخف�ف للتغ�ر  ،ومنها خ�ة النمو االخضر ،الو�ن�ةتماش�ا مع الخ��  ،ال�لبات ومتا�عة المشار�ع وق�اس االثر

 .المناخي

 مقاومة ومشار�ع و�رامج وس�اسات الكوارث مخا�ر من الحد وفي الكوارث، من المتضررات ذلك في �ما وق�ادتها، المرأة  مشار�ة دعم
 تأث�راته. من والتخف�ف المناخ
والتي أولت  ،اق�ات الب���ة الدول�ة (مرفق القائمة) �ما ف�ها اتفاق�ة التنوع الح�و� األردن �رف في مع�م المعاهدات واالتف 4.31

وتحق�ق التنم�ة في الحفا� على عناصر التنوع الح�و� وس�دات المجتمعات المحل�ة  مشار�ة المرأة والمجتمعات األصل�ةاالهتمام �
  المستدامة.

 ومقاومة الكوارث، مخا�ر من �الحد الصلة ذات الجنس�ن ب�ن المساواة  العتبارات ع�ةالمرا  والس�اسات القوان�ن وتنف�ذ تعز�ز أو تقد�م
 )كارثة حدوث حالة في النساء تواجهها التي للمخا�ر تتصد� التي الكوارث قوان�ن المثال، سب�ل على( تأث�راته من والتخف�ف المناخ
) في عمل�ات تدر�ب وتوع�ة المجتمع المحلي للوقا�ة والحما�ة %38 أشرك الدفاع المدني النساء(بنسبة 7.27كما ب�نت الفقرة  5.31

-2019من مخا�ر الكوارث ال�ب�ع�ة (للحد أ�لقت في المر�ز الو�ني لألمن و�دارة األزمات االسترات�ج�ة الو�ن�ة و  من الحوادث.
، �خار�ة �ر�ق المعن�ةت والجهات الو�نّ�ة المؤسسا �عد مشاورات وتنس�ق ب�ن ،األمم المتحدة اإلنمائي، �التعاون مع برنامج )2022

األساس�ة للحد من مخا�ر الكوارث.  وضع الترت�بات والتوج�هات :تحق�ق جملة من األهداف من ب�نهال ترات�جّ�ة و�نّ�ة تهدفوأول اس
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 یتعرض ح�ث ،وارث�عد تضاعف أعداد الك، خاصة تنف�ذها ح�ث یتولى المر�ز الو�ني لألمن و�دارة األزمات اإلشراف على متا�عة
التي اجتاحت البالد ومن�قة شا�ئ البحر ب�ع�ة الناتجة عن الس�ول �ش�ٍل متكرر لخ�ر الف�ضانات وتضاعف عدد الكوارث ال� األردن

أودت �ح�اة الموا�ن�ن من ب�نها �الب إلحد� المدارس �انوا في رحلة مدرس�ة، �ما والتي ض نق�ة في العالم، الم�ت التي تعد أخف
وتنف�ذ أن�مة  .لتجنب التأث�ر السلبي لها على االقتصاد الو�ني الجانب ما �ستدعي إیالء هذا في شل م�اهر الح�اة ال�وم�ة.سببت ت

�ار خ�ة االستجا�ة وفي إ. اإلنذار المب�ر لالستجا�ًة للتغّ�رات المناخّ�ة والكوارث ال�ب�ع�ة التي �اتت تشّ�ل تحد�ًا للتخ��� والتنم�ة
  ملحة.ب���ة ، قامت الح�ومة �التعاون مع شر�ائها الدول��ن، بدور رائد في إ�جاد حلول مبتكرة لمشاكل لألزمة السور�ة
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 واإلجراءات الو�ن�ة الم�س�ات :ال�ال� الق�م

 داخل موقعها ووصف اسمها ذ�ر یُرجى المرأة؟ وتم��ن الجنس�ن ب�ن للمساواة  تستخدمها والتي لدولتك الحال�ة الو�ن�ة اآلل�ة .32
 .الح�ومة
اللجنة الو�ن�ة األردن�ة لشؤون المرأة (شؤون المرأة) هي اآلل�ة الو�ن�ة للمساوة ب�ن الجنس�ن وتم��ن المرأة، أنشأت �موجب قرار  1.32

وممثلي مؤسسات المجتمع المدني  من الوزراء المعن��ن 7، برئاسة األم�رة �سمة بنت �الل وعضو�ة 1992مجلس الوزراء عام 
القرار رقم  حدد ف�ه مهام وصالح�ات شؤون المرأة (مرفق رقم  1996اص ومجلس النواب، صدر عن مجلس الوزراء عام والق�اع الخ

..ٍ) وهي �حاجة ألن تنشأ �موجب تشر�ع للتمتع �الشخص�ة االعتبار�ة تم�نها من الق�ام �مهامها على أكمل وجه خاصة لجهة اإلشراف 
تم رفع مقترح ن�ام اله��ة الو�ن�ة األردن�ة  وقدوت�سر حصولها على المعلومة من مصادرها الو�ن�ة،  والمتا�عة لتنف�ذ استرات�ج�ة المرأة،

لشؤون المرأة لمجلس الوزراء وفق األصول للس�ر �إجراءات إصداره، ومعززا �األسباب الموجبة، والزال الن�ام من�ورا من قبل مجلس 
 الوزراء. 

�قوم على تنس�ق الجهود على المستو� الو�ني ما ب�ن  ،�ملك أمانة عامة وفر�ق فني ،سيوفي ح�ن أن شؤون المرأة هي جهاز مؤس
الق�اع الح�ومي والخاص والمجتمعي، لوضع و�عداد الخ�� والس�اسات واالسترات�ج�ات ومتا�عة تنف�ذها، ح�ث تلعب اللجنة الوزار�ة 

لضمان تبني وتنف�ذ الس�اسات والخ�� والبرامج وتخص�ص  ،زاراتالممثلة �أعضائها دورا هاما في التنس�ق الح�ومي على مستو� الو 
 الموارد لتنف�ذها ضمن الموازنات الح�وم�ة.

 ،شؤون المرأة لاألردن�ة اللجنة الو�ن�ة  �عضو�ة الوزراء المعن��ن وأم�ن عام 2015ش�لت اللجنة الوزار�ة لتم��ن المرأة عام  2.32
ما �ساهم في تعز�ز حقوق المرأة والوصول  ،تتمتع �سل�ة ووال�ة محددة بوضوح الوزراء، كإحد� اللجان الوزار�ة الدائمة في مجلس

وفي ح�ن أن اللجنة الو�ن�ة لشؤون المرأة هي جهاز مؤسسي �ملك أمانة عامة وفر�ق فني (مرفق رقم...)، �قضا�اها لصانع القرار، 
ومي والخاص والمجتمعي، لوضع و�عداد الخ�� والس�اسات �قوم على تنس�ق الجهود على المستو� الو�ني ما ب�ن الق�اع الح�

 واالسترات�ج�ات ومتا�عة تنف�ذها، فإن اللجنة الوزار�ة لتم��ن المرأة الممثلة �أعضائها تلعب دور هاما في التنس�ق الح�ومي على مستو� 
�ما یدعم عمل اللجنة الموازنات الح�وم�ة. الوزارات لضمان تبني وتنف�ذ الس�اسات والخ�� والبرامج وتخص�ص الموارد لتنف�ذها ضمن 

 الوزار�ة فر�ق فني ممثل ألعضاء اللجنة ترأسه األم�نة العامة للجنة الو�ن�ة لشؤون المرأة.

 أو لجان و�االت أو م�اتب مثل( المستدامة التنم�ة أهداف لتنف�ذ المؤسس�ة العمل�ة في ة)(عضو الو�ني الجهاز )ة(رئ�س هل .33
 ؟)الوزارات ب�ن �ةالمشتر  التنس�ق

اللجنة الو�ن�ة العل�ا للتنم�ة  ؛التي یتا�ع موائمتها مع الخ�� الو�ن�ةو ، 2030تبنت الح�ومة األردن�ة خ�ة التنم�ة المستدامة 
ة، لشؤون المرأة والجهات والمؤسسات الرسم�ة والمستقلة المعن� للجنة الو�ن�ة المش�لة �عضو�ة الوزراء واألم�نة العامة ،المستدامة

فر�ق ق�اعي، من ضمنها الفر�ق الق�اعي للنوع االجتماعي والمساواة ب�ن  17و�تبعها فرق العمل الق�اع�ة المش�لة والبالغ مجموعها 
 لشؤون المرأة وعضو�ة الوزارات والدوائر الح�وم�ة ومن�مات المجتمع المدني.  للجنة الو�ن�ة الجنس�ن برئاسة األم�نة العامة

التنم�ة  وخ�ة ب�ج�ن عمل ومنهاج إعالن ورصد تنف�ذ في للمشار�ة المعن�ة الجهات لمختلف قائمة رسم�ة آل�ات هل هناك .34
 ؟ 2030لعام المستدامة

من خالل رئاستها اللجنة الو�ن�ة العل�ا للتنم�ة  ،تتولى وزارة التخ��� والتعاون الدولي 33�ما تمت اإلشارة في الفقرة  1.34
 للجنة الو�ن�ة بتكل�ف من رئ�س الح�ومة ومشار�ة األم�نة العامة ،2030خ�ة الو�ن�ة للتنم�ة المستدامة مهمة تنف�ذ ال ،المستدامة

لشؤون المرأة عضو�ة اللجنة العل�ا، ورئاستها للفر�ق الق�اعي للمساواة ب�ن الجنس�ن ومراعاة النوع االجتماعي، و�ضم مختلف الجهات 
م�ة وخار�ة �آل�ة مماثلة لتنف�ذ ورصد إعالن ومنهاج عمل ���ن بهذا الش�ل، إال أن الورقة المفاه المعن�ة �قضا�ا المرأة، إال أنه ال توجد
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مع جم�ع االلتزامات الدول�ة  2030تحدیث استرات�ج�ة المرأة؛ وضعت إ�ارا لدمج أهداف التنم�ة المستدامة  ال�ر�ق التي �قوم عل�ها
تفاق�ة القضاء على جم�ع أش�ال التم��ز ي ذلك إعالن ومنهاج عمل ب�ج�ن، واما ف� ،للنهوض �المرأة وتحق�ق المساواة ب�ن الجنس�ن

و�تم إدراج الخ�ة  ،ضد المرأة وقرارات مجلس األمن حول المرأة واألمن والسالم. و�صادق على هذه االسترات�ج�ة مجلس الوزراء
ووضع إ�ار متا�عة وتق�م و�ن�ة لمتا�عة المؤشرات  ،لها لتخص�ص الموازنات ،التنف�ذ�ة لالسترات�ج�ة ضمن الخ�� الق�اع�ة الح�وم�ة

وقد وجه رئ�س الوزراء إلى  الن ومنهاج عمل ���ن في مواع�دها.الخاصة بذلك. �ما یلتزم األردن بتقد�م مراجعته الشاملة لتنف�ذ إع
ع شؤون المرأة في إعداد تقر�ر المراجعة جم�ع الوزارات والدوائر الرسم�ة والمؤسسات واله��ات العامة �التعاون و�السرعة المم�نة م

 الشامل لتنف�ذ منهاج العمل.

 (a آل�ات في رسم�ًا التال�ة المعن�ة الجهات تشارك 
 إعالن تنف�ذ في للمساهمة المنشأة الو�ن�ة التنس�ق
 لعام المستدامة التنم�ة وخ�ة ب�ج�ن عمل ومنهاج
2030  

 

 

 

b( �العمل�ات؟ هذه في مخاوفهن و�براز المهمشة المجموعات من والفت�ات النساء مشار�ة لضمان آل�ات دولتك لد 

34.b.  المتمثلة �إدماج قضا�ا المرأة وأولو�اتها في االسترات�ج�ات والس�اسات  ؛ة شؤون المرأ اللجنة الو�ن�ة ل�وفقا للمهام المنا�ة
واتباعها النهج التشار�ي مع �افة  ،ورصد تنف�ذ األردن اللتزاماته الو�ن�ة واالقل�م�ة والدول�ة ،والتشر�عات والخ�� والموازنات الو�ن�ة

تبرز ف�ه  ،أة محورا خاصا �األمن اإلنساني والحما�ة االجتماع�ةح�ث تدمج في استرات�ج�ة المر  ،الجهات المعن�ة أفرادا ومؤسسات
 ما ینع�س في إدماج اهتماماتهم في هذه الخ�� واالسترات�ج�ات. ،الخ�� واألهداف للتصد� لمخاوف المجموعات المهمشة

34.b. 1 اعي لمراعاة النوع االجتماعي للفر�ق الق شؤون المرأة اللجنة الو�ن�ة لومن خالل رئاسة  34وع�فا على ما ورد في الفقرة�
من المؤسسات الرسم�ة وغ�ر الرسم�ة المعن�ة، منها على سب�ل المثال وزارة التنم�ة  19والمساواة ب�ن الجنس�ن؛ والذ� �ضم 

ما یت�ح إشراكهن في العمل�ات  ،االجتماع�ة التي تشرف على دار آمنة لرعا�ة المعرضات للخ�ر والسج�نات (الموقوفات إدار�ا)
والذ� �عنى من خالل تع��نه  ،والخ�� وابراز مخاوفهن ف�ها. وعن وزارة العمل ممثل مدیر�ة عمل المرأة/ قسم التم��ن االقتصاد�

و�ساءة معاملة العامالت في المنازل  ،مفتشة عمل متخصصة لمتا�عة ش�او� العامالت وخاصة العامالت في ق�اع التعل�م الخاص
 ،لمتا�عة ش�او� العامالت ،جم�ع أنواعها، و�عد تع��ن ضبا� ارتبا� مفتش�ن في �افة المحاف�اتوالعمل القسر� واالنتهاكات �

النساء والفت�ات المهمشات  جموعات منهذه الم ما یت�ح مجاال لمشار�ة ،�التنس�ق مع مفتشة العمل المختصة في مدیر�ة عمل المرأة 
. وتعنى شؤون المرأة في �افة النساء الالتي �عشن في المنا�ق النائ�ة والر�ف�ة �ما ف�ها ،و�براز معاناتهن من جم�ع المنا�ق الجغراف�ة

الف�ات الشباب�ة، والمهمشة و�شراك  �الوصول إلى المجتمعات المحل�ة ،مشاوراتها الو�ن�ة عند اعداد التقار�ر والخ�� واالسترات�ج�ة
 .وذو� االعاقة ،والالج�ات

34.b. 2 لمراعاة النوع االجتماعي  للمجلس األعلى لشؤون األشخاص ذو� اإلعاقة في الفر�ق الق�اعيمن التحد�ات: ال یوجد تمث�ل
رأة في اللجان او اله��ات وضعف التنس�ق ب�ن الجهات الرسم�ة وغ�ر الرسم�ة خاصة في إشراك شؤون الم .والمساواة ب�ن الجنس�ن

استجا�ة نساء والفت�ات. والتوسع في حقوق ال لقة �حما�ة وتعز�زداد الخ�� واالسترات�ج�ات المتعو�ع �مراجعة التشر�عاتالمعن�ة 
تحس�ن عمل�ة جمع الب�انات وتوس�ع و ، للنوع االجتماعي، من أجل ت�و�ر إ�ار المؤشرات التنمو�ة المختلفةالمؤشرات اإلحصائ�ة 

 2030 لعام المستدامة التنم�ة عمل خ�ة ب�ج�ن عمل ومنهاج إعالن

  المدني المجتمع من�مات 
  المرأة  �حقوق  المعن�ة المن�مات 
  �البحوث ومؤسسات األكاد�م�ة األوسا 
   وزارة األوقاف والمقدسات االسالم�ة 
  دائرة قاضي القضاة 
  البرلمان�ة اللجان/البرلمانات 
  الخاص الق�اع 
  المتحدة األمم من�ومة 
  من�مات المجتمع المدني الدول�ة 

  المدني المجتمع من�مات 
  المرأة  �حقوق  المعن�ة المن�مات 
  �البحوث ومؤسسات األكاد�م�ة األوسا 
   وزارة األوقاف والمقدسات االسالم�ة 
  دائرة قاضي القضاة 
  البرلمان�ة اللجان/البرلمانات 
  الخاص الق�اع 
  المتحدة األمم من�ومة 
  من�مات المجتمع المدني الدول�ة 
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 واإلجراءات الو�ن�ة الم�س�ات :ال�ال� الق�م

 داخل موقعها ووصف اسمها ذ�ر یُرجى المرأة؟ وتم��ن الجنس�ن ب�ن للمساواة  تستخدمها والتي لدولتك الحال�ة الو�ن�ة اآلل�ة .32
 .الح�ومة
اللجنة الو�ن�ة األردن�ة لشؤون المرأة (شؤون المرأة) هي اآلل�ة الو�ن�ة للمساوة ب�ن الجنس�ن وتم��ن المرأة، أنشأت �موجب قرار  1.32

وممثلي مؤسسات المجتمع المدني  من الوزراء المعن��ن 7، برئاسة األم�رة �سمة بنت �الل وعضو�ة 1992مجلس الوزراء عام 
القرار رقم  حدد ف�ه مهام وصالح�ات شؤون المرأة (مرفق رقم  1996اص ومجلس النواب، صدر عن مجلس الوزراء عام والق�اع الخ

..ٍ) وهي �حاجة ألن تنشأ �موجب تشر�ع للتمتع �الشخص�ة االعتبار�ة تم�نها من الق�ام �مهامها على أكمل وجه خاصة لجهة اإلشراف 
تم رفع مقترح ن�ام اله��ة الو�ن�ة األردن�ة  وقدوت�سر حصولها على المعلومة من مصادرها الو�ن�ة،  والمتا�عة لتنف�ذ استرات�ج�ة المرأة،

لشؤون المرأة لمجلس الوزراء وفق األصول للس�ر �إجراءات إصداره، ومعززا �األسباب الموجبة، والزال الن�ام من�ورا من قبل مجلس 
 الوزراء. 

�قوم على تنس�ق الجهود على المستو� الو�ني ما ب�ن  ،�ملك أمانة عامة وفر�ق فني ،سيوفي ح�ن أن شؤون المرأة هي جهاز مؤس
الق�اع الح�ومي والخاص والمجتمعي، لوضع و�عداد الخ�� والس�اسات واالسترات�ج�ات ومتا�عة تنف�ذها، ح�ث تلعب اللجنة الوزار�ة 

لضمان تبني وتنف�ذ الس�اسات والخ�� والبرامج وتخص�ص  ،زاراتالممثلة �أعضائها دورا هاما في التنس�ق الح�ومي على مستو� الو 
 الموارد لتنف�ذها ضمن الموازنات الح�وم�ة.

 ،شؤون المرأة لاألردن�ة اللجنة الو�ن�ة  �عضو�ة الوزراء المعن��ن وأم�ن عام 2015ش�لت اللجنة الوزار�ة لتم��ن المرأة عام  2.32
ما �ساهم في تعز�ز حقوق المرأة والوصول  ،تتمتع �سل�ة ووال�ة محددة بوضوح الوزراء، كإحد� اللجان الوزار�ة الدائمة في مجلس

وفي ح�ن أن اللجنة الو�ن�ة لشؤون المرأة هي جهاز مؤسسي �ملك أمانة عامة وفر�ق فني (مرفق رقم...)، �قضا�اها لصانع القرار، 
ومي والخاص والمجتمعي، لوضع و�عداد الخ�� والس�اسات �قوم على تنس�ق الجهود على المستو� الو�ني ما ب�ن الق�اع الح�

 واالسترات�ج�ات ومتا�عة تنف�ذها، فإن اللجنة الوزار�ة لتم��ن المرأة الممثلة �أعضائها تلعب دور هاما في التنس�ق الح�ومي على مستو� 
�ما یدعم عمل اللجنة الموازنات الح�وم�ة. الوزارات لضمان تبني وتنف�ذ الس�اسات والخ�� والبرامج وتخص�ص الموارد لتنف�ذها ضمن 

 الوزار�ة فر�ق فني ممثل ألعضاء اللجنة ترأسه األم�نة العامة للجنة الو�ن�ة لشؤون المرأة.

 أو لجان و�االت أو م�اتب مثل( المستدامة التنم�ة أهداف لتنف�ذ المؤسس�ة العمل�ة في ة)(عضو الو�ني الجهاز )ة(رئ�س هل .33
 ؟)الوزارات ب�ن �ةالمشتر  التنس�ق

اللجنة الو�ن�ة العل�ا للتنم�ة  ؛التي یتا�ع موائمتها مع الخ�� الو�ن�ةو ، 2030تبنت الح�ومة األردن�ة خ�ة التنم�ة المستدامة 
ة، لشؤون المرأة والجهات والمؤسسات الرسم�ة والمستقلة المعن� للجنة الو�ن�ة المش�لة �عضو�ة الوزراء واألم�نة العامة ،المستدامة

فر�ق ق�اعي، من ضمنها الفر�ق الق�اعي للنوع االجتماعي والمساواة ب�ن  17و�تبعها فرق العمل الق�اع�ة المش�لة والبالغ مجموعها 
 لشؤون المرأة وعضو�ة الوزارات والدوائر الح�وم�ة ومن�مات المجتمع المدني.  للجنة الو�ن�ة الجنس�ن برئاسة األم�نة العامة

التنم�ة  وخ�ة ب�ج�ن عمل ومنهاج إعالن ورصد تنف�ذ في للمشار�ة المعن�ة الجهات لمختلف قائمة رسم�ة آل�ات هل هناك .34
 ؟ 2030لعام المستدامة

من خالل رئاستها اللجنة الو�ن�ة العل�ا للتنم�ة  ،تتولى وزارة التخ��� والتعاون الدولي 33�ما تمت اإلشارة في الفقرة  1.34
 للجنة الو�ن�ة بتكل�ف من رئ�س الح�ومة ومشار�ة األم�نة العامة ،2030خ�ة الو�ن�ة للتنم�ة المستدامة مهمة تنف�ذ ال ،المستدامة

لشؤون المرأة عضو�ة اللجنة العل�ا، ورئاستها للفر�ق الق�اعي للمساواة ب�ن الجنس�ن ومراعاة النوع االجتماعي، و�ضم مختلف الجهات 
م�ة وخار�ة �آل�ة مماثلة لتنف�ذ ورصد إعالن ومنهاج عمل ���ن بهذا الش�ل، إال أن الورقة المفاه المعن�ة �قضا�ا المرأة، إال أنه ال توجد
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مع جم�ع االلتزامات الدول�ة  2030تحدیث استرات�ج�ة المرأة؛ وضعت إ�ارا لدمج أهداف التنم�ة المستدامة  ال�ر�ق التي �قوم عل�ها
تفاق�ة القضاء على جم�ع أش�ال التم��ز ي ذلك إعالن ومنهاج عمل ب�ج�ن، واما ف� ،للنهوض �المرأة وتحق�ق المساواة ب�ن الجنس�ن

و�تم إدراج الخ�ة  ،ضد المرأة وقرارات مجلس األمن حول المرأة واألمن والسالم. و�صادق على هذه االسترات�ج�ة مجلس الوزراء
ووضع إ�ار متا�عة وتق�م و�ن�ة لمتا�عة المؤشرات  ،لها لتخص�ص الموازنات ،التنف�ذ�ة لالسترات�ج�ة ضمن الخ�� الق�اع�ة الح�وم�ة

وقد وجه رئ�س الوزراء إلى  الن ومنهاج عمل ���ن في مواع�دها.الخاصة بذلك. �ما یلتزم األردن بتقد�م مراجعته الشاملة لتنف�ذ إع
ع شؤون المرأة في إعداد تقر�ر المراجعة جم�ع الوزارات والدوائر الرسم�ة والمؤسسات واله��ات العامة �التعاون و�السرعة المم�نة م

 الشامل لتنف�ذ منهاج العمل.

 (a آل�ات في رسم�ًا التال�ة المعن�ة الجهات تشارك 
 إعالن تنف�ذ في للمساهمة المنشأة الو�ن�ة التنس�ق
 لعام المستدامة التنم�ة وخ�ة ب�ج�ن عمل ومنهاج
2030  

 

 

 

b( �العمل�ات؟ هذه في مخاوفهن و�براز المهمشة المجموعات من والفت�ات النساء مشار�ة لضمان آل�ات دولتك لد 

34.b.  المتمثلة �إدماج قضا�ا المرأة وأولو�اتها في االسترات�ج�ات والس�اسات  ؛ة شؤون المرأ اللجنة الو�ن�ة ل�وفقا للمهام المنا�ة
واتباعها النهج التشار�ي مع �افة  ،ورصد تنف�ذ األردن اللتزاماته الو�ن�ة واالقل�م�ة والدول�ة ،والتشر�عات والخ�� والموازنات الو�ن�ة

تبرز ف�ه  ،أة محورا خاصا �األمن اإلنساني والحما�ة االجتماع�ةح�ث تدمج في استرات�ج�ة المر  ،الجهات المعن�ة أفرادا ومؤسسات
 ما ینع�س في إدماج اهتماماتهم في هذه الخ�� واالسترات�ج�ات. ،الخ�� واألهداف للتصد� لمخاوف المجموعات المهمشة

34.b. 1 اعي لمراعاة النوع االجتماعي للفر�ق الق شؤون المرأة اللجنة الو�ن�ة لومن خالل رئاسة  34وع�فا على ما ورد في الفقرة�
من المؤسسات الرسم�ة وغ�ر الرسم�ة المعن�ة، منها على سب�ل المثال وزارة التنم�ة  19والمساواة ب�ن الجنس�ن؛ والذ� �ضم 

ما یت�ح إشراكهن في العمل�ات  ،االجتماع�ة التي تشرف على دار آمنة لرعا�ة المعرضات للخ�ر والسج�نات (الموقوفات إدار�ا)
والذ� �عنى من خالل تع��نه  ،والخ�� وابراز مخاوفهن ف�ها. وعن وزارة العمل ممثل مدیر�ة عمل المرأة/ قسم التم��ن االقتصاد�

و�ساءة معاملة العامالت في المنازل  ،مفتشة عمل متخصصة لمتا�عة ش�او� العامالت وخاصة العامالت في ق�اع التعل�م الخاص
 ،لمتا�عة ش�او� العامالت ،جم�ع أنواعها، و�عد تع��ن ضبا� ارتبا� مفتش�ن في �افة المحاف�اتوالعمل القسر� واالنتهاكات �

النساء والفت�ات المهمشات  جموعات منهذه الم ما یت�ح مجاال لمشار�ة ،�التنس�ق مع مفتشة العمل المختصة في مدیر�ة عمل المرأة 
. وتعنى شؤون المرأة في �افة النساء الالتي �عشن في المنا�ق النائ�ة والر�ف�ة �ما ف�ها ،و�براز معاناتهن من جم�ع المنا�ق الجغراف�ة

الف�ات الشباب�ة، والمهمشة و�شراك  �الوصول إلى المجتمعات المحل�ة ،مشاوراتها الو�ن�ة عند اعداد التقار�ر والخ�� واالسترات�ج�ة
 .وذو� االعاقة ،والالج�ات

34.b. 2 لمراعاة النوع االجتماعي  للمجلس األعلى لشؤون األشخاص ذو� اإلعاقة في الفر�ق الق�اعيمن التحد�ات: ال یوجد تمث�ل
رأة في اللجان او اله��ات وضعف التنس�ق ب�ن الجهات الرسم�ة وغ�ر الرسم�ة خاصة في إشراك شؤون الم .والمساواة ب�ن الجنس�ن

استجا�ة نساء والفت�ات. والتوسع في حقوق ال لقة �حما�ة وتعز�زداد الخ�� واالسترات�ج�ات المتعو�ع �مراجعة التشر�عاتالمعن�ة 
تحس�ن عمل�ة جمع الب�انات وتوس�ع و ، للنوع االجتماعي، من أجل ت�و�ر إ�ار المؤشرات التنمو�ة المختلفةالمؤشرات اإلحصائ�ة 

 2030 لعام المستدامة التنم�ة عمل خ�ة ب�ج�ن عمل ومنهاج إعالن

  المدني المجتمع من�مات 
  المرأة  �حقوق  المعن�ة المن�مات 
  �البحوث ومؤسسات األكاد�م�ة األوسا 
   وزارة األوقاف والمقدسات االسالم�ة 
  دائرة قاضي القضاة 
  البرلمان�ة اللجان/البرلمانات 
  الخاص الق�اع 
  المتحدة األمم من�ومة 
  من�مات المجتمع المدني الدول�ة 

  المدني المجتمع من�مات 
  المرأة  �حقوق  المعن�ة المن�مات 
  �البحوث ومؤسسات األكاد�م�ة األوسا 
   وزارة األوقاف والمقدسات االسالم�ة 
  دائرة قاضي القضاة 
  البرلمان�ة اللجان/البرلمانات 
  الخاص الق�اع 
  المتحدة األمم من�ومة 
  من�مات المجتمع المدني الدول�ة 
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راعاة التقس�م الجغرافي والف�ات العمر�ة (مع م، 2030 ن�اقها لتشمل المواض�ع المستجدة والتي تتقا�ع مع أهداف التنم�ة المستدامة
لتوف�ر وتحل�ل ب�انات للمؤشرات غ�ر المتوفرة لد� دائرة  ،إضافة إلى تأم�ن ما یلزم من الموارد المال�ة والبشر�ة ).وذو� االعاقة

) 2018 -2017ر�ة (تقر�ر مسح الس�ان والصحة األسقد وفر و . العنف ضد المرأة واحتساب تكلفته اإلحصاءات العامة ومنها: مسح
حول نسبة النساء الالتي یتخذن �أنفسهن  1.6.5والتي �ان من ضمنها المؤشر  ،ق�م لمؤشرات أهداف التنم�ة المستدامة ذات العالقة

في قرارات مستن�رة �شأن العالقات الجنس�ة، واستخدام وسائل منع الحمل، والرعا�ة المتعلقة �الصحة اإلنجاب�ة، والذ� �حتسب ألول مرة 
 العالم العر�ي.

c( الو�ني التقر�ر هذا إعداد في المعن�ة الجهات مساهمة ك�ف�ة وصف یُرجى. 
�تب إلى جم�ع الوزارات والدوائر الرسم�ة والمؤسسات  7/2/2019تار�خ  21/11/8/7500وقد وجه رئ�س الوزراء ��تا�ه رقم 

�اللجنة  6المرفق رقم تقر�ر، تمثلت آل�ة العمل حسب هذا الإعداد  في ،واله��ات العامة التعاون و�السرعة المم�نة مع شؤون المرأة 
وعضو�ة متنوعة لخبراء  ،شؤون المرأة للجنة الو�ن�ة للتوج�ه�ة برئاسة األم�نة العامة ومن اللجنة ا ،رئاسة الفر�قلالوزار�ة لتم��ن المرأة 

ن برئاسة المستشار دماج النوع االجتماعي والمساواة ب�ن الجنس�إلاللجنة الفن�ة من الفر�ق الق�اعي و  ،�حقوق اإلنسان وقضا�ا المرأة 
في مسودته األولى  التقر�ر وقد عرض القسم الثاني.فرق تنسجم مع محاور  ستة�ة ح�ث ش�لت من اللجنة الفن شؤون المرأة.القانوني ل

وعلى  ،لبرلمان�اتملتقى ارأة في المجلس�ن و ولجنتي الم ،وأعضاء من مجلس األمة وعلى عضوات ،على اللجنة الوزار�ة لتم��ن المرأة 
 وأعد �ص�غته النهائ�ة �عد تلقي التوص�ات والمالح�ات من اله��ات السا�قة.  ،المؤسسات الرسم�ة ومؤسسات المجتمع المدني

 الو�ن�ة لتنف�ذ ةاإلسترات�ج�/الخ�ة في رئ�س�ة كأولو�ة والفت�ات النساء جم�ع وتم��ن الجنس�ن ب�ن المساواة  من كل یُدرج هل .35
 المستدامة؟ التنم�ة أهداف

�ما یتماشى مع  ،�إحد� األولو�ات العل�ا 2030اتخذ األردن خ�وات ملموسة للشروع في تنف�ذ خ�ة التنم�ة المستدامة . 35
ف�ذ، واحتوت وعلى مختلف العناصر ذات األولو�ة التي �جب اتخاذها للتن ،الس�اسات والخ�� الو�ن�ة، ووضع خار�ة �ر�ق لتنف�ذها

�غرض تعز�ز  ،الخار�ة على مجاالت عدة منها ز�ادة الوعي �أجندة التنم�ة المستدامة أهدافها وغا�اتها ومؤشراتها ووسائل تنف�ذها
ماج في الخ�� الو�ن�ة على المستو��ن واإلد ،�أ�ر عمل التخ��� الو�ن�ة الملك�ة الو�ن�ة لها؛ ومقارنة األهداف والغا�ات والمؤشرات

وتعز�ز األن�مة  تصل إلى �افة المحاف�ات،ج�ًا لبدءًا من محاف�ت�ن على أساس تجر�بي، ثم نقلها تدر� ،مستو� المحاف�ات حلي أوالم
وتعز�ز اآلل�ات المؤسس�ة من خالل البناء على أ�ر العمل والبنى  ،اإلحصائ�ة الو�ن�ة وتوف�ر الب�انات؛ و�دماج النوع االجتماعي

من لجان وفرق عمل وارتبا�اتها، وت�و�رها؛ وحساب تكال�ف تحق�ق أهداف التنم�ة  ،تخ��� التنمو� في األردنالموجودة للتنس�ق وال
وزارة التخ��� والتعاون الدولي، و�التعاون  تقوم. المستدامة والتمو�ل من خالل الموارد الداخل�ة والخارج�ة، وتعز�ز أن�مة الرصد والتق��م

اسة الوزراء، بت�و�ر ن�اٍم و�نٍي للرصد، س�تم استخدامه لرصد البرامج والخ�� الو�ن�ة، �ما ف�ها مع وحدة مراقبة اإلنجاز في رئ
 البرامج التنمو�ة التنف�ذ�ة، ومؤشرات أهداف التنم�ة المستدامة الموجودة ضمن البرنامج، �ما س�تم إصدار تقار�ر منت�مة للتقدم المحرز

على الموقع اإللكتروني للوزارة ستكون متاحة للجم�ع. وا�ضًا شملت خار�ة ال�ر�ق ت�و�ر  إضافة إلى ت�و�ر لوحة دینام���ة تفاعل�ة
  .2030القدرات الو�ن�ة وتوف�ر الدعم الفني في جم�ع المجاالت المرتب�ة بتنف�ذ أجندة التنم�ة المستدامة 
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 واإلحصاءات الب�انات الرا�ع: الق�م

 �إحصاءات األمر یتعلق عندما الماض�ة الخمس السنوات خالل التقدم مع�م دولتك �هاف حققت التي األولى الثالثة المجاالت ما. 36
 الو�ني؟ المستو�  على الجنس�ن
 نحو والفت�ات على النساء لصالح المحرز التقدم رصد أجل من االجتماعي �النوع المتعلقة والتحل�الت واإلحصاءات الب�انات تحس�ن

 �اتوالغا األهداف جم�ع مستو�  على فعال
 والمشار�ع البرامج وتنف�ذ الس�اسات ص�اغة في الجنس�ن ب�ن المساواة  العتبارات مراعاة أكثر ب�انات استخدام

 جدیدة  أو/و أكثر تصن�ًفا الجنس�ن إحصاءات إلنتاج )والمسوحات التعدادات المثال، سب�ل الموجودة (على الب�انات معالجة إعادة
لتي صادق عل�ها األردن �خصوص إ�جاد آل�ه و�ن�ة تسعى للنهوض �المرأة وتعز�ز م�انتها في استجا�ة لاللتزامات الدول�ة ا 36

في سب�ل تحق�ق مستو� أكبر من العدالة  ،المشار�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة والس�اس�ة، والمحاف�ة على م�تسباتها والدفاع عن حقوقها
ضمن مدیر�ة ادارة الب�انات. وقد تم العمل  2005عام  النوع االجتماعي ث قسم إحصاءاتاالجتماع�ة وتكافؤ الفرص، فقد تم استحدا

سواء من  ،خالل الخمس السنوات الماض�ة على اعادة معالجة الب�انات الموجودة لد� دائرة اإلحصاءات العامة من مصادرها المختلفة
 ومن األمثلة عل�ها مایلي: ع االجتماعيدم أغراض وقضا�ا النو تعدادات أو مسوح واستخدامها ��ر�قة احصائ�ة مناسبة لتخ

لتناسب احت�اجات قضا�ا النوع  2015عام اضافة سؤال�ن في استمارة العد في التعداد التعداد العام للس�ان والمساكن:  1.36
، اج القصر�اهرة الزواج المب�ر، زو العمر وقت الزواج االول: لتوف�ر ب�انات تساعد في دراسة  االجتماعي ذات االولو�ة ومنها:

اضافة  مد� انتشار �اهرة وف�ات االمهات، للتعرف على ):54-13لف�ة العمر�ة (ل االس�لة لتحدید وف�ات االمهات مجموعة من
احد افرادها نشا� من داخل هل تمارس األسرة أو : السؤال التالي 2015تضم�ن استمارة الحصر في التعداد العام للس�ان والمساكنل

و�التالي حصر االنش�ة  ،جل التعرف على االنش�ة االقتصاد�ة للمرأة والرجل التي تمارس من داخل المنزل؛ وذلك من االمس�ن؟
 االقتصاد�ة في الق�اع غ�ر المن�م. 

مسح نفقات ودخل االسرة: �الرجوع الى هذا المسح و�عد الفحص والمعاینة في ص�غة االس�لة الم�روحة لكل من جنس األفراد  2.36
ح وجنس أر�اب األسر تم اعادة حصر الب�انات وجمعها ودمجها من أجل الحصول على ب�انات وخصائص خاصة عن في ع�نة المس

 أر�اب األسر من النساء �غرض تسل�� الضوء �ش�ل �ب�ر على هذه الف�ة من النساء.  

جور ب�ن الجنس�ن والتي تعتبر احد� : �عتبر هذا المصدر من الب�انات مرجعًا مهمًا في معالجة قض�ة فجوة األمسح االستخدام 3.36
القضا�ا الشائكة للنوع االجتماعي لغا�ة اآلن، و�االستناد الى هذا المسح و�عد فرز الجداول الخاصة �متوس� االجر الشهر� و�الساعة  

�ر الخصائص لكل من الذ�ور واالناث تم تو��ف متغ�ر الجنس لحساب فجوة االجور ب�ن الجنس�ن الشهر�ة و�الساعة ودراسة تأث
 األخر� للعامل�ن (كالمستو� التعل�مي واألنش�ة االقتصاد�ة ..) على فجوة االجر ب�ن الجنس�ن

 أساس على والعنف القائم الوقت استغالل مثل( متخصصة مواض�ع �شأن و�ن�ة أساس�ة معلومات إلنتاج جدیدة مسوحات إجراء 
 )واإلعاقة والفقر األصول وملك�ة الجنس

 الجنس�ن ب�انات ثغرات لمعالجة البدیلة أو اإلدار�ة الب�انات رمصاد تحس�ن 
تحس�ن عمل�ة جمع الب�انات وتوس�ع ن�اقها لتشمل المواض�ع  ؛الحاجةتقتضي  ر المؤشرات التنمو�ة المختلفةت�و�ر إ�ال 4.36

نوع االجتماعي تقوم على حصر الب�انات الخ�وة األولى نحو تقو�م إحصاءات الع مع أهداف التنم�ة المستدامة فالمستجدة والتي تتقا�
لسجالت االدار�ة �مصدر مهم لالمتوفرة واختبارها للفحص لمعرفة مد� شمولها على ب�انات ومؤشرات مراع�ة للنوع االجتماعي واللجوء 

من المؤشرات التي  %24للب�انات غ�ر المتوفرة والعمل على توف�رها �ش�ل دور� لمعالجة ثغرات ب�انات الجنس�ن. و�م�ن القول ان 
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راعاة التقس�م الجغرافي والف�ات العمر�ة (مع م، 2030 ن�اقها لتشمل المواض�ع المستجدة والتي تتقا�ع مع أهداف التنم�ة المستدامة
لتوف�ر وتحل�ل ب�انات للمؤشرات غ�ر المتوفرة لد� دائرة  ،إضافة إلى تأم�ن ما یلزم من الموارد المال�ة والبشر�ة ).وذو� االعاقة

) 2018 -2017ر�ة (تقر�ر مسح الس�ان والصحة األسقد وفر و . العنف ضد المرأة واحتساب تكلفته اإلحصاءات العامة ومنها: مسح
حول نسبة النساء الالتي یتخذن �أنفسهن  1.6.5والتي �ان من ضمنها المؤشر  ،ق�م لمؤشرات أهداف التنم�ة المستدامة ذات العالقة

في قرارات مستن�رة �شأن العالقات الجنس�ة، واستخدام وسائل منع الحمل، والرعا�ة المتعلقة �الصحة اإلنجاب�ة، والذ� �حتسب ألول مرة 
 العالم العر�ي.

c( الو�ني التقر�ر هذا إعداد في المعن�ة الجهات مساهمة ك�ف�ة وصف یُرجى. 
�تب إلى جم�ع الوزارات والدوائر الرسم�ة والمؤسسات  7/2/2019تار�خ  21/11/8/7500وقد وجه رئ�س الوزراء ��تا�ه رقم 

�اللجنة  6المرفق رقم تقر�ر، تمثلت آل�ة العمل حسب هذا الإعداد  في ،واله��ات العامة التعاون و�السرعة المم�نة مع شؤون المرأة 
وعضو�ة متنوعة لخبراء  ،شؤون المرأة للجنة الو�ن�ة للتوج�ه�ة برئاسة األم�نة العامة ومن اللجنة ا ،رئاسة الفر�قلالوزار�ة لتم��ن المرأة 

ن برئاسة المستشار دماج النوع االجتماعي والمساواة ب�ن الجنس�إلاللجنة الفن�ة من الفر�ق الق�اعي و  ،�حقوق اإلنسان وقضا�ا المرأة 
في مسودته األولى  التقر�ر وقد عرض القسم الثاني.فرق تنسجم مع محاور  ستة�ة ح�ث ش�لت من اللجنة الفن شؤون المرأة.القانوني ل

وعلى  ،لبرلمان�اتملتقى ارأة في المجلس�ن و ولجنتي الم ،وأعضاء من مجلس األمة وعلى عضوات ،على اللجنة الوزار�ة لتم��ن المرأة 
 وأعد �ص�غته النهائ�ة �عد تلقي التوص�ات والمالح�ات من اله��ات السا�قة.  ،المؤسسات الرسم�ة ومؤسسات المجتمع المدني

 الو�ن�ة لتنف�ذ ةاإلسترات�ج�/الخ�ة في رئ�س�ة كأولو�ة والفت�ات النساء جم�ع وتم��ن الجنس�ن ب�ن المساواة  من كل یُدرج هل .35
 المستدامة؟ التنم�ة أهداف

�ما یتماشى مع  ،�إحد� األولو�ات العل�ا 2030اتخذ األردن خ�وات ملموسة للشروع في تنف�ذ خ�ة التنم�ة المستدامة . 35
ف�ذ، واحتوت وعلى مختلف العناصر ذات األولو�ة التي �جب اتخاذها للتن ،الس�اسات والخ�� الو�ن�ة، ووضع خار�ة �ر�ق لتنف�ذها

�غرض تعز�ز  ،الخار�ة على مجاالت عدة منها ز�ادة الوعي �أجندة التنم�ة المستدامة أهدافها وغا�اتها ومؤشراتها ووسائل تنف�ذها
ماج في الخ�� الو�ن�ة على المستو��ن واإلد ،�أ�ر عمل التخ��� الو�ن�ة الملك�ة الو�ن�ة لها؛ ومقارنة األهداف والغا�ات والمؤشرات

وتعز�ز األن�مة  تصل إلى �افة المحاف�ات،ج�ًا لبدءًا من محاف�ت�ن على أساس تجر�بي، ثم نقلها تدر� ،مستو� المحاف�ات حلي أوالم
وتعز�ز اآلل�ات المؤسس�ة من خالل البناء على أ�ر العمل والبنى  ،اإلحصائ�ة الو�ن�ة وتوف�ر الب�انات؛ و�دماج النوع االجتماعي

من لجان وفرق عمل وارتبا�اتها، وت�و�رها؛ وحساب تكال�ف تحق�ق أهداف التنم�ة  ،تخ��� التنمو� في األردنالموجودة للتنس�ق وال
وزارة التخ��� والتعاون الدولي، و�التعاون  تقوم. المستدامة والتمو�ل من خالل الموارد الداخل�ة والخارج�ة، وتعز�ز أن�مة الرصد والتق��م

اسة الوزراء، بت�و�ر ن�اٍم و�نٍي للرصد، س�تم استخدامه لرصد البرامج والخ�� الو�ن�ة، �ما ف�ها مع وحدة مراقبة اإلنجاز في رئ
 البرامج التنمو�ة التنف�ذ�ة، ومؤشرات أهداف التنم�ة المستدامة الموجودة ضمن البرنامج، �ما س�تم إصدار تقار�ر منت�مة للتقدم المحرز

على الموقع اإللكتروني للوزارة ستكون متاحة للجم�ع. وا�ضًا شملت خار�ة ال�ر�ق ت�و�ر  إضافة إلى ت�و�ر لوحة دینام���ة تفاعل�ة
  .2030القدرات الو�ن�ة وتوف�ر الدعم الفني في جم�ع المجاالت المرتب�ة بتنف�ذ أجندة التنم�ة المستدامة 
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 واإلحصاءات الب�انات الرا�ع: الق�م

 �إحصاءات األمر یتعلق عندما الماض�ة الخمس السنوات خالل التقدم مع�م دولتك �هاف حققت التي األولى الثالثة المجاالت ما. 36
 الو�ني؟ المستو�  على الجنس�ن
 نحو والفت�ات على النساء لصالح المحرز التقدم رصد أجل من االجتماعي �النوع المتعلقة والتحل�الت واإلحصاءات الب�انات تحس�ن

 �اتوالغا األهداف جم�ع مستو�  على فعال
 والمشار�ع البرامج وتنف�ذ الس�اسات ص�اغة في الجنس�ن ب�ن المساواة  العتبارات مراعاة أكثر ب�انات استخدام

 جدیدة  أو/و أكثر تصن�ًفا الجنس�ن إحصاءات إلنتاج )والمسوحات التعدادات المثال، سب�ل الموجودة (على الب�انات معالجة إعادة
لتي صادق عل�ها األردن �خصوص إ�جاد آل�ه و�ن�ة تسعى للنهوض �المرأة وتعز�ز م�انتها في استجا�ة لاللتزامات الدول�ة ا 36

في سب�ل تحق�ق مستو� أكبر من العدالة  ،المشار�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة والس�اس�ة، والمحاف�ة على م�تسباتها والدفاع عن حقوقها
ضمن مدیر�ة ادارة الب�انات. وقد تم العمل  2005عام  النوع االجتماعي ث قسم إحصاءاتاالجتماع�ة وتكافؤ الفرص، فقد تم استحدا

سواء من  ،خالل الخمس السنوات الماض�ة على اعادة معالجة الب�انات الموجودة لد� دائرة اإلحصاءات العامة من مصادرها المختلفة
 ومن األمثلة عل�ها مایلي: ع االجتماعيدم أغراض وقضا�ا النو تعدادات أو مسوح واستخدامها ��ر�قة احصائ�ة مناسبة لتخ

لتناسب احت�اجات قضا�ا النوع  2015عام اضافة سؤال�ن في استمارة العد في التعداد التعداد العام للس�ان والمساكن:  1.36
، اج القصر�اهرة الزواج المب�ر، زو العمر وقت الزواج االول: لتوف�ر ب�انات تساعد في دراسة  االجتماعي ذات االولو�ة ومنها:

اضافة  مد� انتشار �اهرة وف�ات االمهات، للتعرف على ):54-13لف�ة العمر�ة (ل االس�لة لتحدید وف�ات االمهات مجموعة من
احد افرادها نشا� من داخل هل تمارس األسرة أو : السؤال التالي 2015تضم�ن استمارة الحصر في التعداد العام للس�ان والمساكنل

و�التالي حصر االنش�ة  ،جل التعرف على االنش�ة االقتصاد�ة للمرأة والرجل التي تمارس من داخل المنزل؛ وذلك من االمس�ن؟
 االقتصاد�ة في الق�اع غ�ر المن�م. 

مسح نفقات ودخل االسرة: �الرجوع الى هذا المسح و�عد الفحص والمعاینة في ص�غة االس�لة الم�روحة لكل من جنس األفراد  2.36
ح وجنس أر�اب األسر تم اعادة حصر الب�انات وجمعها ودمجها من أجل الحصول على ب�انات وخصائص خاصة عن في ع�نة المس

 أر�اب األسر من النساء �غرض تسل�� الضوء �ش�ل �ب�ر على هذه الف�ة من النساء.  

جور ب�ن الجنس�ن والتي تعتبر احد� : �عتبر هذا المصدر من الب�انات مرجعًا مهمًا في معالجة قض�ة فجوة األمسح االستخدام 3.36
القضا�ا الشائكة للنوع االجتماعي لغا�ة اآلن، و�االستناد الى هذا المسح و�عد فرز الجداول الخاصة �متوس� االجر الشهر� و�الساعة  

�ر الخصائص لكل من الذ�ور واالناث تم تو��ف متغ�ر الجنس لحساب فجوة االجور ب�ن الجنس�ن الشهر�ة و�الساعة ودراسة تأث
 األخر� للعامل�ن (كالمستو� التعل�مي واألنش�ة االقتصاد�ة ..) على فجوة االجر ب�ن الجنس�ن

 أساس على والعنف القائم الوقت استغالل مثل( متخصصة مواض�ع �شأن و�ن�ة أساس�ة معلومات إلنتاج جدیدة مسوحات إجراء 
 )واإلعاقة والفقر األصول وملك�ة الجنس

 الجنس�ن ب�انات ثغرات لمعالجة البدیلة أو اإلدار�ة الب�انات رمصاد تحس�ن 
تحس�ن عمل�ة جمع الب�انات وتوس�ع ن�اقها لتشمل المواض�ع  ؛الحاجةتقتضي  ر المؤشرات التنمو�ة المختلفةت�و�ر إ�ال 4.36

نوع االجتماعي تقوم على حصر الب�انات الخ�وة األولى نحو تقو�م إحصاءات الع مع أهداف التنم�ة المستدامة فالمستجدة والتي تتقا�
لسجالت االدار�ة �مصدر مهم لالمتوفرة واختبارها للفحص لمعرفة مد� شمولها على ب�انات ومؤشرات مراع�ة للنوع االجتماعي واللجوء 

من المؤشرات التي  %24للب�انات غ�ر المتوفرة والعمل على توف�رها �ش�ل دور� لمعالجة ثغرات ب�انات الجنس�ن. و�م�ن القول ان 
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یوفرها قسم احصاءات الجندر في دائرة االحصاءات تعتمد �ل�ًا على السجالت اإلدار�ة �غض الن�ر عن �ونها ح�وم�ة أو غ�ر 
الح�وم�ة. اضافة الى ما سبق، فان �عض مؤشرات النوع االجتماعي تعتمد على المصادر االدار�ة �اإلضافة الى ب�انات المسوح 

فق� من مسوح  %18ب�نما  %82رات ق�اع التعل�م، فقد اعتمدت مع�م مؤشراتها على السجالت اإلدار�ة و�نسبة والتعدادات �مؤش
فق� من  %20و %80الدائرة، �ما أن مؤشرات ق�اع الصحة �ان مصدرها الرئ�سي مسوح دائرة اإلحصاءات العامة و�نسبة 

 السجالت اإلدار�ة. 

 الجنس�ن إحصاءات عن اإلنترنت شب�ة على مر�ز�ة ةمتا�ع لوحة أو/و ب�انات قاعدة ت�و�ر 
ان�القًا من غا�ات قسم النوع االجتماعي في دائرة اإلحصاءات العامة في إنتاج وتقد�م الب�انات التي تع�س أوضاع ح�اة  5.36

في إتاحة المؤشرات على  النساء والرجال ومساهمتهم في جم�ع الجوانب االقتصاد�ة واالجتماع�ة والس�اس�ة. قامت الدائرة �التوسع
المستو� الو�ني وعلى مستو� المحاف�ات. �ما قام قسم احصاءات النوع االجتماعي بوضع قواعد الب�انات االحصائ�ة على را�� 

و�تضمن الرا�� االلكتروني الرئ�سي إلحصاءات النوع االجتماعي على الرا���ن الفرع��ن  .52الكتروني ضمن الموقع االلكتروني للدائرة
 التال��ن:

یتضمن هذا الرا�� على جداول خاصه �أهم الخصائص الد�موغراف�ة واالقتصاد�ة  :53رأةإلحصاءات الم االلكتروني . الرا��1.5.36
�ة على مستو� المملكة والمحاف�ات والحضر والر�� و�جر� تحدیث لهذه الجداول سنو�ًا وتم العمل على عرض هذه للمرأة األردن

 الجداول على الرا�� ��ر�قت�ن ثابتة و دینام���ة، وف�ما یلي توض�ح حول ال�ر�قة الثابتة وال�ر�قة الدینام���ة:

ع وضع المؤشرات ضمن قوالب مصممة ��ر�قة تختصر الجهد على مستخدم أوًال: ال�ر�قة الثابتة والتي تأخذ �ع�ن االعتبار �ا�
  .54الب�انات جاهزة لل�باعة ولالستخدام

ثان�ًا: ال�ر�قة الدینام���ة وهي عبارة عن قاعدة ب�انات تفاعل�ة وتعرض ف�ها الب�انات والمؤشرات ��ر�قة سلسة في التعامل وتم�ن 
ارنات مستخدم الب�انات من حر�ة االخت�ار في �ر�قة عرض الب�انات والمؤشرات الم�لو�ة ضمن سالسل زمن�ة لتم�نه من اجراء المق

  .55والعمل�ات الحساب�ة المختلفة وتصم�م جداوله والرسومات التوض�ح�ة �ال�ر�قة التي تناسبه التي تساعده في التحل�ل

: تم بناء قاعده ب�انات �مؤشرات جندر�ة من خالل اعادة احتساب مؤشرات لكل من 56الرا�� االلكتروني للم�شرات الجندر�ة 2.5.36
المؤشرات ق�اع �عرض �ل منها  11لجندر الى ح�ث تم تقس�م القضا�ا المبن�ة على ا�اغتها ضمن جداول جدیدة، االنثى وصالذ�ر و 

سواء على مستو� المحاف�ات أو المملكة، و�خ�وة  ،وعلى أ� مستو� یتم حسابها ،الخاصة �ه حسب مصادرها وسنوات توفرها
فقد تم الق�ام  على المؤشرات المصنفة حسب الجنس،بقى مقتصرة فق� لت�و�ر اإلحصاءات المراع�ة للنوع االجتماعي �ح�ث ال ت

 .�احتساب مؤشر فجوة النوع االجتماعي لتوج�ه الن�ر نحو حجم الفجوة ب�ن الجنس�ن

وتم است�فاء ب�انات النوع االجتماعي من خالل مسوح وتعدادات دائرة االحصاءات العامة والسجالت اإلدار�ة. تم العمل على  6.36 
 لحدیث ��ر�قت�ن ثابتة ودینام���ة:ض هذه المؤشرات على موقع الدائرة اعر 

 57اول االحصائ�ة للمؤشرات الجندر�ةالجدال�ر�قة الثابتة من خالل را��  1.6.36

 .58من�ةال�ر�قة الدینام���ة من خالل را�� الجداول االحصائ�ة للمؤشرات الجندر�ة على ش�ل سالسل ز  2.6.36

                                                           
 indicators-http://dosweb.dos.gov.jo/ar/population/gender. �م�ن الدخول الى الموقع االلكتروني لموقع الجندر ضمن الرا�� الرئ�سي التالي: 52 
 statistics-http://dosweb.dos.gov.jo/ar/population/woman. الرا�� اإللكتروني إلحصاءات المرأة: 53 
 stics/tables_womanstati-http://dosweb.dos.gov.jo/ar/population/womanوهي موجودة من خالل را��: . 54 
  https://bit.ly/2Vddb5xمن خالل را��: . وهي متوغرة 55 
 /indicators-http://dosweb.dos.gov.jo/ar/population/genderرا�� االلكتروني للمؤشرات الجندر�ة: ال. 56 
 indicators/tables_indicators-http://dosweb.dos.gov.jo/ar/population/gender وهي موجودة من خالل را��: . 57 
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مأسسة قسم إحصاءات النوع االجتماعي في العمل هو أهم�ة  ،س�س قسم احصاءات النوع االجتماعيالدروس المستفادة من تأ 7.36
عن �ر�ق النشر  والوصول الى أكبر عدد من مستخدمي الب�انات .نق�ة بؤر�ة للب�انات المتعلقة �النوع االجتماعي�االحصائي، 

 خالل ا�جاد را�� الكتروني على موقع دائرة اإلحصاءات العامة یتضمن أر�ع روا�� فرع�ة. االلكتروني من

 القادمة؟ الخمس السنوات خالل الو�ن�ة الجنس�ن إحصاءات لتعز�ز دولتك في األولى الثالث األولو�ات ما یلي ما ب�ن من .37
 أساس على القائم والعنف الوقت استغالل مثل( تخصصةم مواض�ع �شأن و�ن�ة أساس�ة معلومات إلنتاج جدیدة مسوحات إجراء
 )واإلعاقة والفقر األصول وملك�ة الجنس
تأم�ن ما یلزم من الموارد المال�ة حتى نتم�ن من توف�ر ب�انات للمؤشرات غ�ر المتوفرة لدینا ومنها على سب�ل المثال ال  1.37

سوح في توف�ر مؤشرات على احتساب تكلفته، وذلك ألهم�ة هذه الم والعمل ،الحصر: مسح استخدام الوقت، ومسح العنف ضد المرأة 
 .مؤشرا 80المؤشرات المتعلقة �الجندر والمتقا�عة مع أهداف التنم�ة المستدامة والبالغ عددها مؤشر و  14والبالغ عددها  5الهدف 
تساب �ا (االس�وا) على توف�ر تمو�ل الحول غرب آسشؤون المرأة �التعاون مع اللجنة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لداللجنة الو�ن�ة لوتعمل 

ح�ث شار�ت �ل من شؤون المرأة ودائرة االحصاءات العامة بدورات تدر�ب�ة حول ذلك تحض�را  ،الكلفة االقتصاد�ة للعنف الزوجي
 للعمل عل�ه.

 أوراق الس�اسات، ملخصات ستخدام،اال سهلة تقار�ر المثال، سب�ل على( الجنس�ن �إحصاءات المتعلقة المعرف�ة المنتجات إنتاج
 )البحث
الموارد المال�ة والبشر�ة إلنتاج تقار�ر �استخدام برمج�ة االنفوجراف�ك واعداد ملخصات  ت دائرة االحصاءات العامةرصد 2.37

 للس�اسات واوراق �حث�ة من المسوحات التي یتم استحداثها في تلك الفترة.

 والمستخدم�ن المنتج�ن ب�ن حوارال آل�ات على المؤسسي ال�ا�ع إضفاء 
تعتمد على التفاعل ب�ن منتجي اإلحصاءات ومستخدمي تلك  ،إن عمل�ة إنتاج إحصاءات النوع االجتماعي هي عمل�ة مستمرة 3.37

ح�ث تبدأ العمل�ة بتحدید االحت�اجات من إحصاءات النوع االجتماعي. وتبرز ضرورة االجتماع مع المستخدم�ن بهدف  ،اإلحصاءات
ت�اجاتهم وا�العهم على و�األخص أثناء التخ��� لحدث ما (مسح، مؤتمر، إلخ...)، والعمل على تلب�ة اح ،التعرف إلى احت�اجاتهم

�ستدعي الحصول على التغذ�ة الراجعة لكافة  ،اضافة الى ما سبق، فان التفاعل ب�ن منتجي اإلحصاءات ومستخدم�هاالنتائج. 
�معنى انها تعتمد على  ،ذ�ة الراجعة التي تتم اثناء االجتماعات المشتر�ة واالتصاالت الهاتف�ةوذلك من خالل التغ ،المستخدم�ن

عالقات التعاون واالتصال غ�ر الرسم�ة ب�ن الدائرة والمستخدم�ن. و�ت�ّلب العمل في احصاءات النوع االجتماعي التعاون مع مختلف 
تحالفات معهم وفهم المشاكل واالحت�اجات في مختلف ق�اعات التنم�ة (كالتعل�م، منتجي الب�انات في الن�ام اإلحصائي الو�ني وعقد ال

و�األخص في جمع الب�انات ومعالجتها  ،الصحة، االقتصاد، إلخ...). ومن الضرور� االستفادة من الخبرة اإلحصائ�ة في �ل مجال
 ونشرها.

 المستدامة؟ التنم�ة دافأه في المحرز التقدم لرصد المؤشرات من و�ن�ة مجموعة حددت هل. 38
مؤشر التي یتقا�ع ف�ها الجندر مع �ق�ة  80ـوال 5المستدامة المتعلقة �الهدف  التنم�ة مؤشرات تم اعداد مصفوفة تتضمن عدد. 38

من أهداف التنم�ة  اتغا� 9مؤشر و 14والتي عددها  5�جمع ب�انات مؤشرات الهدف  المؤشرات في االهداف السبعة عشر. البدء
 :على دامة، ح�ث �ان العملالمست

                                                                                                                                                                                                      
   2Psxarphttps://bit.ly/. وهي موجودة من خالل الرا��: 58
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یوفرها قسم احصاءات الجندر في دائرة االحصاءات تعتمد �ل�ًا على السجالت اإلدار�ة �غض الن�ر عن �ونها ح�وم�ة أو غ�ر 
الح�وم�ة. اضافة الى ما سبق، فان �عض مؤشرات النوع االجتماعي تعتمد على المصادر االدار�ة �اإلضافة الى ب�انات المسوح 

فق� من مسوح  %18ب�نما  %82رات ق�اع التعل�م، فقد اعتمدت مع�م مؤشراتها على السجالت اإلدار�ة و�نسبة والتعدادات �مؤش
فق� من  %20و %80الدائرة، �ما أن مؤشرات ق�اع الصحة �ان مصدرها الرئ�سي مسوح دائرة اإلحصاءات العامة و�نسبة 

 السجالت اإلدار�ة. 

 الجنس�ن إحصاءات عن اإلنترنت شب�ة على مر�ز�ة ةمتا�ع لوحة أو/و ب�انات قاعدة ت�و�ر 
ان�القًا من غا�ات قسم النوع االجتماعي في دائرة اإلحصاءات العامة في إنتاج وتقد�م الب�انات التي تع�س أوضاع ح�اة  5.36

في إتاحة المؤشرات على  النساء والرجال ومساهمتهم في جم�ع الجوانب االقتصاد�ة واالجتماع�ة والس�اس�ة. قامت الدائرة �التوسع
المستو� الو�ني وعلى مستو� المحاف�ات. �ما قام قسم احصاءات النوع االجتماعي بوضع قواعد الب�انات االحصائ�ة على را�� 

و�تضمن الرا�� االلكتروني الرئ�سي إلحصاءات النوع االجتماعي على الرا���ن الفرع��ن  .52الكتروني ضمن الموقع االلكتروني للدائرة
 التال��ن:

یتضمن هذا الرا�� على جداول خاصه �أهم الخصائص الد�موغراف�ة واالقتصاد�ة  :53رأةإلحصاءات الم االلكتروني . الرا��1.5.36
�ة على مستو� المملكة والمحاف�ات والحضر والر�� و�جر� تحدیث لهذه الجداول سنو�ًا وتم العمل على عرض هذه للمرأة األردن

 الجداول على الرا�� ��ر�قت�ن ثابتة و دینام���ة، وف�ما یلي توض�ح حول ال�ر�قة الثابتة وال�ر�قة الدینام���ة:

ع وضع المؤشرات ضمن قوالب مصممة ��ر�قة تختصر الجهد على مستخدم أوًال: ال�ر�قة الثابتة والتي تأخذ �ع�ن االعتبار �ا�
  .54الب�انات جاهزة لل�باعة ولالستخدام

ثان�ًا: ال�ر�قة الدینام���ة وهي عبارة عن قاعدة ب�انات تفاعل�ة وتعرض ف�ها الب�انات والمؤشرات ��ر�قة سلسة في التعامل وتم�ن 
ارنات مستخدم الب�انات من حر�ة االخت�ار في �ر�قة عرض الب�انات والمؤشرات الم�لو�ة ضمن سالسل زمن�ة لتم�نه من اجراء المق

  .55والعمل�ات الحساب�ة المختلفة وتصم�م جداوله والرسومات التوض�ح�ة �ال�ر�قة التي تناسبه التي تساعده في التحل�ل

: تم بناء قاعده ب�انات �مؤشرات جندر�ة من خالل اعادة احتساب مؤشرات لكل من 56الرا�� االلكتروني للم�شرات الجندر�ة 2.5.36
المؤشرات ق�اع �عرض �ل منها  11لجندر الى ح�ث تم تقس�م القضا�ا المبن�ة على ا�اغتها ضمن جداول جدیدة، االنثى وصالذ�ر و 

سواء على مستو� المحاف�ات أو المملكة، و�خ�وة  ،وعلى أ� مستو� یتم حسابها ،الخاصة �ه حسب مصادرها وسنوات توفرها
فقد تم الق�ام  على المؤشرات المصنفة حسب الجنس،بقى مقتصرة فق� لت�و�ر اإلحصاءات المراع�ة للنوع االجتماعي �ح�ث ال ت

 .�احتساب مؤشر فجوة النوع االجتماعي لتوج�ه الن�ر نحو حجم الفجوة ب�ن الجنس�ن

وتم است�فاء ب�انات النوع االجتماعي من خالل مسوح وتعدادات دائرة االحصاءات العامة والسجالت اإلدار�ة. تم العمل على  6.36 
 لحدیث ��ر�قت�ن ثابتة ودینام���ة:ض هذه المؤشرات على موقع الدائرة اعر 

 57اول االحصائ�ة للمؤشرات الجندر�ةالجدال�ر�قة الثابتة من خالل را��  1.6.36

 .58من�ةال�ر�قة الدینام���ة من خالل را�� الجداول االحصائ�ة للمؤشرات الجندر�ة على ش�ل سالسل ز  2.6.36

                                                           
 indicators-http://dosweb.dos.gov.jo/ar/population/gender. �م�ن الدخول الى الموقع االلكتروني لموقع الجندر ضمن الرا�� الرئ�سي التالي: 52 
 statistics-http://dosweb.dos.gov.jo/ar/population/woman. الرا�� اإللكتروني إلحصاءات المرأة: 53 
 stics/tables_womanstati-http://dosweb.dos.gov.jo/ar/population/womanوهي موجودة من خالل را��: . 54 
  https://bit.ly/2Vddb5xمن خالل را��: . وهي متوغرة 55 
 /indicators-http://dosweb.dos.gov.jo/ar/population/genderرا�� االلكتروني للمؤشرات الجندر�ة: ال. 56 
 indicators/tables_indicators-http://dosweb.dos.gov.jo/ar/population/gender وهي موجودة من خالل را��: . 57 
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مأسسة قسم إحصاءات النوع االجتماعي في العمل هو أهم�ة  ،س�س قسم احصاءات النوع االجتماعيالدروس المستفادة من تأ 7.36
عن �ر�ق النشر  والوصول الى أكبر عدد من مستخدمي الب�انات .نق�ة بؤر�ة للب�انات المتعلقة �النوع االجتماعي�االحصائي، 

 خالل ا�جاد را�� الكتروني على موقع دائرة اإلحصاءات العامة یتضمن أر�ع روا�� فرع�ة. االلكتروني من

 القادمة؟ الخمس السنوات خالل الو�ن�ة الجنس�ن إحصاءات لتعز�ز دولتك في األولى الثالث األولو�ات ما یلي ما ب�ن من .37
 أساس على القائم والعنف الوقت استغالل مثل( تخصصةم مواض�ع �شأن و�ن�ة أساس�ة معلومات إلنتاج جدیدة مسوحات إجراء
 )واإلعاقة والفقر األصول وملك�ة الجنس
تأم�ن ما یلزم من الموارد المال�ة حتى نتم�ن من توف�ر ب�انات للمؤشرات غ�ر المتوفرة لدینا ومنها على سب�ل المثال ال  1.37

سوح في توف�ر مؤشرات على احتساب تكلفته، وذلك ألهم�ة هذه الم والعمل ،الحصر: مسح استخدام الوقت، ومسح العنف ضد المرأة 
 .مؤشرا 80المؤشرات المتعلقة �الجندر والمتقا�عة مع أهداف التنم�ة المستدامة والبالغ عددها مؤشر و  14والبالغ عددها  5الهدف 
تساب �ا (االس�وا) على توف�ر تمو�ل الحول غرب آسشؤون المرأة �التعاون مع اللجنة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لداللجنة الو�ن�ة لوتعمل 

ح�ث شار�ت �ل من شؤون المرأة ودائرة االحصاءات العامة بدورات تدر�ب�ة حول ذلك تحض�را  ،الكلفة االقتصاد�ة للعنف الزوجي
 للعمل عل�ه.

 أوراق الس�اسات، ملخصات ستخدام،اال سهلة تقار�ر المثال، سب�ل على( الجنس�ن �إحصاءات المتعلقة المعرف�ة المنتجات إنتاج
 )البحث
الموارد المال�ة والبشر�ة إلنتاج تقار�ر �استخدام برمج�ة االنفوجراف�ك واعداد ملخصات  ت دائرة االحصاءات العامةرصد 2.37

 للس�اسات واوراق �حث�ة من المسوحات التي یتم استحداثها في تلك الفترة.

 والمستخدم�ن المنتج�ن ب�ن حوارال آل�ات على المؤسسي ال�ا�ع إضفاء 
تعتمد على التفاعل ب�ن منتجي اإلحصاءات ومستخدمي تلك  ،إن عمل�ة إنتاج إحصاءات النوع االجتماعي هي عمل�ة مستمرة 3.37

ح�ث تبدأ العمل�ة بتحدید االحت�اجات من إحصاءات النوع االجتماعي. وتبرز ضرورة االجتماع مع المستخدم�ن بهدف  ،اإلحصاءات
ت�اجاتهم وا�العهم على و�األخص أثناء التخ��� لحدث ما (مسح، مؤتمر، إلخ...)، والعمل على تلب�ة اح ،التعرف إلى احت�اجاتهم

�ستدعي الحصول على التغذ�ة الراجعة لكافة  ،اضافة الى ما سبق، فان التفاعل ب�ن منتجي اإلحصاءات ومستخدم�هاالنتائج. 
�معنى انها تعتمد على  ،ذ�ة الراجعة التي تتم اثناء االجتماعات المشتر�ة واالتصاالت الهاتف�ةوذلك من خالل التغ ،المستخدم�ن

عالقات التعاون واالتصال غ�ر الرسم�ة ب�ن الدائرة والمستخدم�ن. و�ت�ّلب العمل في احصاءات النوع االجتماعي التعاون مع مختلف 
تحالفات معهم وفهم المشاكل واالحت�اجات في مختلف ق�اعات التنم�ة (كالتعل�م، منتجي الب�انات في الن�ام اإلحصائي الو�ني وعقد ال

و�األخص في جمع الب�انات ومعالجتها  ،الصحة، االقتصاد، إلخ...). ومن الضرور� االستفادة من الخبرة اإلحصائ�ة في �ل مجال
 ونشرها.

 المستدامة؟ التنم�ة دافأه في المحرز التقدم لرصد المؤشرات من و�ن�ة مجموعة حددت هل. 38
مؤشر التي یتقا�ع ف�ها الجندر مع �ق�ة  80ـوال 5المستدامة المتعلقة �الهدف  التنم�ة مؤشرات تم اعداد مصفوفة تتضمن عدد. 38

من أهداف التنم�ة  اتغا� 9مؤشر و 14والتي عددها  5�جمع ب�انات مؤشرات الهدف  المؤشرات في االهداف السبعة عشر. البدء
 :على دامة، ح�ث �ان العملالمست

                                                                                                                                                                                                      
   2Psxarphttps://bit.ly/. وهي موجودة من خالل الرا��: 58
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الى عدة مستو�ات من ح�ث �ر�قة جمعها، ح�ث أن المؤشرات المتوفرة تقع ضمن المستو�  5تصن�ف لمؤشرات الهدف  1.38
 ،ل دور� أو حسب ال�لبأ� أنه �م�ن توف�رها �ش� 5من ضمن مؤشرات الهدف  %42 قد بلغت نسبة توف�رها حواليو  T1االول

، أما المؤشرات %43و�لغت نسبتها ح�ث أن �رق االحتساب تحتاج الى ت�و�ر  T3  ة ضمن المستو� الثالثمتوفر الغ�ر والمؤشرات 
 .%14 وقد بلغت بنسبة T2متوفرة ولكن هنالك ام�ان�ة في توف�رها مستقبال ضمن المستو� الغ�ر 

األمر الذ� رفع  T1المستو� األول  لتندرج ضمن T2المستو� الثاني  العمل على توف�ر �عض من المؤشرات التي تقع ضمن 2.38
اجراءات  النوع االجتماعي في دائرة االحصاءات العامة قسماتخذ  فقد الى النصف تقر�با. 5الهدف نسبة توف�ر ب�انات مؤشرات 

 وهي مب�نة �التالي: 5توفر ب�انات لمؤشرات الهدف لتضم�ن التعداد الزراعي ومسح الس�ان والصحة االسر�ة اس�لة 

داف أله 5ن اجل احتساب مؤشرات تخدم الهدف م ،التعداد الزراعي جمع ب�انات غ�ر متوفرة سا�قا منالتعداد الزراعي:  1.2.38
ق�اس انتشار األشخاص في المجتمع الزراعي الذ� �ملكون حقوق ملك�ة أو ح�ازة  (a.1.a.5): ر الفرعالتنم�ة المستدامة وهي المؤش

 افؤ الجنَس�ن، ومد� حرمان النساء من حقوق ملك�ة أو ح�ازة زراع�ة.: تك (a.1.b.5)ر الفرعيزراع�ة، مفّصل �حسب الجنس والمؤشّ 

مسح من أجل جمع ب�انات غ�ر متوفرة هذا المسح الس�ان والصحة االسر�ة: لقد تم تضم�ن �عض االس�لة على استمارة  2.2.38
: القضاء 3.5 غا�ةال، ومن ضمنها: داف التنم�ة المستدامةأله 5وهي تخدم مؤشرات الهدف  سا�قا وتخص قضا�ا العنف ضد المرأة،

المؤشر وتشو�ه األعضاء التناسل�ة لإلناث: القسر�، على جم�ع الممارسات الضاّرة، من قب�ل زواج األ�فال والزواج المب�ر والزواج 
  .18وقبل بلوغ سن  15 بل بلوغ سنسنة، والالتي تزّوجن او ارتب�ن ق 24و 20نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن ب�ن  :1.3.5

 �الجنس�ن المتعلقة المؤشرات المستدامة التنم�ة أهداف من 5 الهدف مؤشرات من ��ل یتعلق ف�ما وتجم�عها الب�انات جمع بدأ هل. 39
 األخر�؟ المستدامة التنم�ة أهداف إ�ار في
عمل  ،من اهداف التنم�ة المستدامة 5ع ب�انات الهدف العامة �جم �اشر قسم احصاءات النوع االجتماعي بدائرة االحصاءات .39

تقا�ع مؤشرات اهداف التنم�ة المستدامة، وتم تحدید المؤشرات ذات  على دراسة إم�ان�ة توفر مؤشرات النوع االجتماعي التيالقسم 
لمستدامة. ح�ث عقد في هذا هداف التنم�ة انوع االجتماعي في �عض الق�اعات ألاألولو�ة إلضافتها في المواض�ع ذات الصلة �ال

واجراء التشاور في ��ف�ة  ،من خالل لجان فن�ة داخل الدائرة ،الب�انات اال�ار اجتماعات مع جم�ع الجهات المعن�ة الخارج�ة بتوف�ر
صر وجمع توف�رها وجمع الب�انات التي تخص مؤشرات التنم�ة المستدامة والنوع االجتماعي وام�ان�ة توف�رها. وتعمل الدائرة على ح

والعمل على  ،وت�و�ر قواعد الب�انات الو�ن�ة المنشورة في التقار�ر الو�ن�ة والمواقع االلكترون�ة ،إحصاءات النوع االجتماعي المتاحة
 تك��ف أهداف التنم�ة المستدامة ل�ع�س المن�ور الو�ني.

 دولتك؟ في ئ�س�ةالر  المسوحات �ر�ق عن روت�ني �ش�ل تقد�مه یتم التال�ة التقس�مات من أ�. 40
   االجتماع�ة الحالة   التعل�م   العمر   الجنس   الجغرافي الموقع 
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الى عدة مستو�ات من ح�ث �ر�قة جمعها، ح�ث أن المؤشرات المتوفرة تقع ضمن المستو�  5تصن�ف لمؤشرات الهدف  1.38
 ،ل دور� أو حسب ال�لبأ� أنه �م�ن توف�رها �ش� 5من ضمن مؤشرات الهدف  %42 قد بلغت نسبة توف�رها حواليو  T1االول

، أما المؤشرات %43و�لغت نسبتها ح�ث أن �رق االحتساب تحتاج الى ت�و�ر  T3  ة ضمن المستو� الثالثمتوفر الغ�ر والمؤشرات 
 .%14 وقد بلغت بنسبة T2متوفرة ولكن هنالك ام�ان�ة في توف�رها مستقبال ضمن المستو� الغ�ر 

األمر الذ� رفع  T1المستو� األول  لتندرج ضمن T2المستو� الثاني  العمل على توف�ر �عض من المؤشرات التي تقع ضمن 2.38
اجراءات  النوع االجتماعي في دائرة االحصاءات العامة قسماتخذ  فقد الى النصف تقر�با. 5الهدف نسبة توف�ر ب�انات مؤشرات 

 وهي مب�نة �التالي: 5توفر ب�انات لمؤشرات الهدف لتضم�ن التعداد الزراعي ومسح الس�ان والصحة االسر�ة اس�لة 

داف أله 5ن اجل احتساب مؤشرات تخدم الهدف م ،التعداد الزراعي جمع ب�انات غ�ر متوفرة سا�قا منالتعداد الزراعي:  1.2.38
ق�اس انتشار األشخاص في المجتمع الزراعي الذ� �ملكون حقوق ملك�ة أو ح�ازة  (a.1.a.5): ر الفرعالتنم�ة المستدامة وهي المؤش

 افؤ الجنَس�ن، ومد� حرمان النساء من حقوق ملك�ة أو ح�ازة زراع�ة.: تك (a.1.b.5)ر الفرعيزراع�ة، مفّصل �حسب الجنس والمؤشّ 

مسح من أجل جمع ب�انات غ�ر متوفرة هذا المسح الس�ان والصحة االسر�ة: لقد تم تضم�ن �عض االس�لة على استمارة  2.2.38
: القضاء 3.5 غا�ةال، ومن ضمنها: داف التنم�ة المستدامةأله 5وهي تخدم مؤشرات الهدف  سا�قا وتخص قضا�ا العنف ضد المرأة،

المؤشر وتشو�ه األعضاء التناسل�ة لإلناث: القسر�، على جم�ع الممارسات الضاّرة، من قب�ل زواج األ�فال والزواج المب�ر والزواج 
  .18وقبل بلوغ سن  15 بل بلوغ سنسنة، والالتي تزّوجن او ارتب�ن ق 24و 20نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن ب�ن  :1.3.5

 �الجنس�ن المتعلقة المؤشرات المستدامة التنم�ة أهداف من 5 الهدف مؤشرات من ��ل یتعلق ف�ما وتجم�عها الب�انات جمع بدأ هل. 39
 األخر�؟ المستدامة التنم�ة أهداف إ�ار في
عمل  ،من اهداف التنم�ة المستدامة 5ع ب�انات الهدف العامة �جم �اشر قسم احصاءات النوع االجتماعي بدائرة االحصاءات .39

تقا�ع مؤشرات اهداف التنم�ة المستدامة، وتم تحدید المؤشرات ذات  على دراسة إم�ان�ة توفر مؤشرات النوع االجتماعي التيالقسم 
لمستدامة. ح�ث عقد في هذا هداف التنم�ة انوع االجتماعي في �عض الق�اعات ألاألولو�ة إلضافتها في المواض�ع ذات الصلة �ال

واجراء التشاور في ��ف�ة  ،من خالل لجان فن�ة داخل الدائرة ،الب�انات اال�ار اجتماعات مع جم�ع الجهات المعن�ة الخارج�ة بتوف�ر
صر وجمع توف�رها وجمع الب�انات التي تخص مؤشرات التنم�ة المستدامة والنوع االجتماعي وام�ان�ة توف�رها. وتعمل الدائرة على ح

والعمل على  ،وت�و�ر قواعد الب�انات الو�ن�ة المنشورة في التقار�ر الو�ن�ة والمواقع االلكترون�ة ،إحصاءات النوع االجتماعي المتاحة
 تك��ف أهداف التنم�ة المستدامة ل�ع�س المن�ور الو�ني.

 دولتك؟ في ئ�س�ةالر  المسوحات �ر�ق عن روت�ني �ش�ل تقد�مه یتم التال�ة التقس�مات من أ�. 40
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  :قدمــــةم

 وٕادارة اإلدار�ة العمل�ات هندسة �إعادةاإلدار�ة  الممارساتمن  لجملة محصلة�  ةالمعرف إدارة نشأ مفهوم 

أن عدم وجود  حیثوتعد من أكثر المواض�ع أهم�ة،  ،المتعلمة المؤسسةالمعلومات و  الشاملة وٕادارة الجودة

ل�حث عن ا فيوقت العمل جزء �بیر من منهج�ة واضحة إلدارة المعرفة یؤد� إلى إهدار الموارد وٕاضاعة 

تأخیر في  إلىالمعلومات وٕاعادة ابتكار المعارف المتوفرة ضمن�ًا عند عدد من الموظفین، �ما یؤد� ذلك 

 الح�وم�ة الدوائر المؤسسي في األداءو�فاءة  ما یؤثر سل�ًا على مستو� فعال�ةالقرارات وتنفیذها، م اتخاذ

البیئة التنظ�م�ة والثقافة التنظ�م�ة واألداء على ب�ًا أثرًا ایجاالمعرفة  ةر داإلو  .المقدمةوعلى مستو� الخدمات 

 .ك المیزة التنافس�ةواإلبداع الفرد� والتنظ�مي و�ذلسسي وتمیز األداء المؤ 

توظیف نتائج  تقار�ر جائزة الملك عبد هللا الثاني لتمیز األداء الح�ومي والشفاف�ة مشروع تقر�ر " أشار وقد 

 2014عام  الذ� أعدته وزارة تطو�ر القطاع العام �التعاون مع الشر�اء" في تطو�ر أداء الجهاز الح�ومي

 �شقیها المعرفة إدارة منها ضعف في منظومة ،إلى عدد من التحد�ات التي تواجه الدوائر الح�وم�ة

 لدیها الموجودة الب�انات والمعلومات تحو�ل على المؤسسات قدرة عدم إلىضافة الصر�حة والضمن�ة �اإل

 .القرارات واتخاذ صنع عمل�ات في لالستفادة منها معارف إلى

محور تكر�س ثقافة ضمنت  حیث ،موضوع إدارة المعرفة أهم�ة �الغة وزارة تطو�ر القطاع العامذلك أولت ل

دارة المعرفة تحت عنوان" بناء إلمتخصصًا  مشروعاً  2015خطتها التنفیذ�ة لعام اإلبداع والتمیز في 

هذا الدلیل ل��ون أداة تساهم إعداد ب ، وقامتاز الح�ومي في مجال إدارة المعرفة "وتعز�ز قدرات دوائر الجه

 اع العام وٕادارتها.تطو�ر واقع حال إدارة المعرفة في القط نشر التوع�ة �أهم�ة إدارة المعرفة وفي في

 

 

 

3 
 

 :الدلیل أهداف 
 المعرفةوانب ذات الصلة بإدارة وتنظ�م�ة لالسترشاد �ه في مختلف الج إرشاد�ة�عتبر هذا الدلیل مرجع�ة 

 :وذلك من خالل، إدارة المعرفة اتعز�ز ممارسات وتطب�قتوفي  الدوائر الح�وم�ةفي 

 نشر الوعي �أهم�ة إدارة المعرفة. .1

 في مجال إدارة المعرفة. القطاع العامموظفي ودوائر  بناء قدرات المساهمة في .2

بدًء من المعرفة  إلدارةدید العمل�ات الالزمة تحو ، إدارة المعرفة في القطاع العام توض�ح مفهوم .3

 تنظ�مها واكتشافها وتخز�نها ونقلها وتطب�قها.

 في مجال إدارة المعرفة على مستو� الجهاز الح�ومي. ةتحدید األدوار الرئ�س .4

 دورها توض�ح خالل منالمعن�ة بإدارة المعرفة  التنظ�م�ة للوحدات توالمسؤول�ا األدوارتحدید  .5

 .بها المناطة �المهام لق�امها لالزمةا والمتطل�ات لهاعم وتكامل�ة

 الدلیل:تطبیق نطاق  
 التنفیذ�ة اإلدارة عاتق علىو  ،لدوائر الح�وم�ةا في العل�ا اإلدارة على الدلیل لهذا التطبیق مسؤول�ة تقع

الف موظفي الخدمة المدن�ة على اخت �ستهدف الدلیلو  .االختصاص حسب المستو�ات جم�ع في والمدراء

وال یتطلب  .خاصالمعرفة �ش�ل  دارةبإ ین المعنیینموظفالو  نمسؤولیالو  ،�ش�ل عام الوظ�ف�ةمستو�اتهم 

 تطب�قه استحداث وحدة تنظ�م�ة خاصة بإدارة المعرفة.

  مرجع�ات الدلیل: 
المتضمن الموافقة على عدد من الم�ادرات  28/9/2014) تار�خ 5836( رقممجلس الوزراء  قرار .1

(إدارة األداء، بناء قدرات الموارد ال�شر�ة في القطاع العام، التطو�ر  ة التي تعالجالتطو�ر�

مشروع توظیف نتائج  تقار�ر جائزة  تقر�ر بها أوصىوالتي المؤسسي، ثقافة التمیز، إدارة المعرفة) 

 في تطو�ر أداء الجهاز الح�ومي. ةالثاني لتمیز األداء الح�ومي والشفاف� الملك عبد هللا
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) 2007لسنة ( )54( � لوزارة تطو�ر القطاع العام رقمنظام التنظ�م اإلدار ) من 3مادة (ال .2

 . مهام وصالح�ات الوزارة والمتضمنةوتعد�الته 

 بداع والتمیز./ محور تكر�س ثقافة اإل 2016 -2014الجهاز الح�ومي  أداءبرنامج تطو�ر  .3

ع بناء وتعز�ز قدرات دوائر الجهاز / مشرو 2015الخطة التنفیذ�ة لوزارة تطو�ر القطاع العام  .4

 الح�ومي في مجال إدارة المعرفة.

المؤسسي/ الصادر عن وزارة  األداءللوحدات التنظ�م�ة المعن�ة بتطو�ر  واإلجرائيالدلیل التنظ�مي  .5

 .2014تطو�ر القطاع العام عام 

 :محاور الدلیل

 یتضمن هذا الدلیل المحاور التال�ة:

 .إدارة المعرفة مفهوم .1

 �ة إدارة المعرفة وأهدافها.أهم .2

 .المعرفة وعناصرها ومصادرها أنواع .3

 المعرفة في القطاع العام. مستو�ات إدارة .4

 الجهاز الح�ومي.المعرفة على مستو�  إلدارةاألدوار والمسؤول�ات  .5

 الدوائر الح�وم�ة.إدارة المعرفة في  ممارسات متطل�ات تفعیل وتعز�ز .6

 .عمل�ات إدارة المعرفة  .7
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 المعرفة: إدارة: مفهوم أوالً 

المناسبین في  المعلومات الصح�حة إلى األشخاص إ�صالالقدرة على  إنهاعلى  المعرفة یدل مفهوم إدارة

وجمع تحدید من أجل  الدائرةبل الجهد المنظم الموجه من قوهي  الش�ل المناسب.الوقت المناسب و�

جاهزة للتداول لتكون  �عمل الدائرة،ذات العالقة  �افة أنواع المعارف ونشر وت�ادل ن�خز توتصنیف وتنظ�م و 

في الوقت المناسب و ألشخاص المناسبین امتلكها �المعلومات الهامة والخبرات التي ومن ثم نقل وتحو�ل 

، وحل صنع القراراتو  التخط�ط االستراتیجي لیتم تضمینها في األنشطة اإلدار�ة المختلفة، وتوظ�فها في

 �ات.ٕادارة العملو المش�الت، 

مع الب�انات والمعلومات لومات تتعامل إدارة المع وٕادارة المعرفة، حیث أن بین إدارة المعلومات فرق  و�وجد

التي تشمل ��ف�ة جمع المعلومات وتنق�حها  المعرفة إدارةوهي وسیلة لتطبیق  جداول اإللكترون�ةالو �الوثائق 

 إدارة المعرفة �ما أن .جهة المستهدفة من النشره منها واآلل�ة المستخدمة في ذلك والوتحدید ما یجب نشر 

وهي تدعم  لمهارات والتعاون والمشار�ة.وا واإلبداع واالبتكار وتهتم �التف�یر النقد� الموظفینتتعامل مع 

 في مشار�تهم وتشجع الموظفین بین العالقات الوظ�ف�ة وتقو�  ،وتساند التعلم الفرد� وتعلم المجموعات

 على قدرتها خالل من المعرفة إدارةبرامج  في محور�اً  دوراً  المعلومات إدارة تقن�ة وتلعب  والنجاحات. الخبرات

 �اتجاه جعل الموظفین معرفة نظ�موت  جمع في المعرفة إدارة أدوات وتساعد المعرفة نقلو  تخز�ن عمل�ة تسر�ع

  .المشار�ة أساس على متوفرة المعرفة هذه

 خالل من الدائرة أداء تحسین إلى تهدف أن إدارة العمل�اتحیث  ،ةالمعرفإدارة  مع  إدارة العمل�اتتكامل وت

، في حین واإلجراءات العمل�ات هندسة اعادة وجهود المستمر التحسین� إدامتها �م�ن التي الفاعلة العمل�ات

 الدائرة داخل الموجودة المعلومات ودعم إدارة خالل من عمالاأل أنشطة جودة تحسین إلى المعرفة إدارة فتهد

 العمل�ات . إدارة، وجمع الدروس المستفادة من ارجهاوخ
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 المعرفة: إدارة: مفهوم أوالً 

المناسبین في  المعلومات الصح�حة إلى األشخاص إ�صالالقدرة على  إنهاعلى  المعرفة یدل مفهوم إدارة

وجمع تحدید من أجل  الدائرةبل الجهد المنظم الموجه من قوهي  الش�ل المناسب.الوقت المناسب و�

جاهزة للتداول لتكون  �عمل الدائرة،ذات العالقة  �افة أنواع المعارف ونشر وت�ادل ن�خز توتصنیف وتنظ�م و 

في الوقت المناسب و ألشخاص المناسبین امتلكها �المعلومات الهامة والخبرات التي ومن ثم نقل وتحو�ل 

، وحل صنع القراراتو  التخط�ط االستراتیجي لیتم تضمینها في األنشطة اإلدار�ة المختلفة، وتوظ�فها في

 �ات.ٕادارة العملو المش�الت، 

مع الب�انات والمعلومات لومات تتعامل إدارة المع وٕادارة المعرفة، حیث أن بین إدارة المعلومات فرق  و�وجد

التي تشمل ��ف�ة جمع المعلومات وتنق�حها  المعرفة إدارةوهي وسیلة لتطبیق  جداول اإللكترون�ةالو �الوثائق 

 إدارة المعرفة �ما أن .جهة المستهدفة من النشره منها واآلل�ة المستخدمة في ذلك والوتحدید ما یجب نشر 

وهي تدعم  لمهارات والتعاون والمشار�ة.وا واإلبداع واالبتكار وتهتم �التف�یر النقد� الموظفینتتعامل مع 

 في مشار�تهم وتشجع الموظفین بین العالقات الوظ�ف�ة وتقو�  ،وتساند التعلم الفرد� وتعلم المجموعات

 على قدرتها خالل من المعرفة إدارةبرامج  في محور�اً  دوراً  المعلومات إدارة تقن�ة وتلعب  والنجاحات. الخبرات

 �اتجاه جعل الموظفین معرفة نظ�موت  جمع في المعرفة إدارة أدوات وتساعد المعرفة نقلو  تخز�ن عمل�ة تسر�ع

  .المشار�ة أساس على متوفرة المعرفة هذه

 خالل من الدائرة أداء تحسین إلى تهدف أن إدارة العمل�اتحیث  ،ةالمعرفإدارة  مع  إدارة العمل�اتتكامل وت

، في حین واإلجراءات العمل�ات هندسة اعادة وجهود المستمر التحسین� إدامتها �م�ن التي الفاعلة العمل�ات

 الدائرة داخل الموجودة المعلومات ودعم إدارة خالل من عمالاأل أنشطة جودة تحسین إلى المعرفة إدارة فتهد

 العمل�ات . إدارة، وجمع الدروس المستفادة من ارجهاوخ
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 المعرفة: إلدارةیبن التسلسل الهرمي  )1المبین في الش�ل رقم( والرسم التوض�حي

 
 التسلسل الهرمي إلدارة المعرفة ) 1ش�ل رقم(

التي یتم ات العالقة و ذالمفاه�م  عدد منالمعرفة �صورة شاملة ال بد من توض�ح  إدارةوحتى یتضح مفهوم 
  :أبرزهاتداولها عند الحدیث في هذا المجال ومن 

ها دون أح�ام أول�ة ـــ، یتم إبرازها وتقد�مةــــهي مجموعة من الحقائق الموضوع�ة غیر المترا�ط :لب�انات ا
تحلیلها ووضعها في إطار و ، حهاتنق�و وتص�ح الب�انات معلومات عندما یتم تصن�فها،  ،مس�قة

  .ومفهوم للمتلقيواضح 

 :المعلومات
فالمعلومات یتم  ،ها لغرٍض محددـــم تقد�مــــداق�ة، و�تــح صفة المصـــات تمنــــارة عن ب�انـــعب

المقارنة، وتقی�م نتائج مس�قة و  ال�حث لغرضترقى لم�انة المعرفة عندما تستخدم لتطو�رها 
  قاش .، أو لغرض االتصال، أو المشار�ة في حوار أو نومحددة

اخل الدائرة والمتراكمة والخبرات الموجودة د واألف�ارمجموعة من المعلومات والق�م واإلرشادات  :ةالمعرف
والتي �م�ن  الممارسة، أو التعلم عن طر�ق الموظف ��تسبها التي هافرادفي عقول أ

جاد حل �إی ،تحقیق أهداف الدائرةتطو�ر العمل و  واالستفادة منها في وتعم�مها استخدامها
القدرة وهي ، المناس�ة القرارات وتساعد في اتخاذ نلمش�لة معینة أو لتنفیذ عمل أو نشا� معی

 .محدد يءاء لتحقیق مهمة محددة أو إیجاد شعلى ترجمة المعلومات إلى أد

 .الدائرةالمتواجدة في  للمعرفة األمثلالتوظیف المنطقي  الح�مة:

7 
 

تعتمد على الخبرة الشخص�ة والقواعد االستدالل�ة والحدس والح�م  وهي المعرفة التي  :المعرفة الضمن�ة
 مما، سا�قة خبرات تراكم خالل من والم�تس�ة األفراد عقول في مختزنة، وتكون الشخصي

 .علیها الحصول �صعب

 .بینهم ف�ما تقاسمهاو  زها و�تابتها ونقلها إلى اآلخر�نوهي المعرفة المنظمة التي �م�ن ترمی  :المعرفة الصر�حة

هي خرائط یتم من خاللها توصیف المعارف التي یتم استخدامها وتداولها خالل تنفیذ  :خرائط المعرفة
اإلجراءات �اإلضافة إلى توض�ح نوع ومصدر هذه المعارف وأماكن تخز�نها حیث ُتظِهر 

 خرائط المعرفة جم�ع هذه المعلومات �طر�قة منظمة وواضحة.

درة على خلق الق�مة والخدمات واألف�ار أو اإلجراءات المفیدة عن طر�ق ما یبتكره هو الق :االبداع التنظ�مي
الموظفون الذین �عملون معا �فر�ق واحد، حیث أن المعرفة تلعب دورا مهما في بناء قدرة 

 الدائرة لتكون مبدعة وخالقة.

خف�ض �لف تولیدها من خالل د على تقیود اقتصاد�ة تعتم إطاروٕادارة المعرفة في  إنتاج :اقتصاد المعرفة
، حیث �عتمد هذا االقتصاد على توافر تكنولوج�ا رئ�س�ًا في العمل اُ المعرفة محر� اعتماد

 المعلومات واالتصال واالبتكار.

 على المنظمة قادرة یجعل �ما �حلهاو�قومون  المش�الت الموظفین فیها �حدد التي المؤسسة لمتعلمة:االمؤسسة 
وتحقیق  والتعلم النمو على تحقیق قدراتها ز�ادة أجل من �استمرار سنوتح وتغیر تجرب أن

 الجماعي التعلم وتحقیق العاملین لألفراد التف�یر نمط تغیر على المفهوم هذا و�ر�ز، أهدافها
 .المرغو�ة النتائج إلى للوصول المستمر

والمعاییر التي یتشارك فیها الموظفین  مجموعة من الق�م واالفتراضات والمعتقدات والمفاه�م :الثقافة التنظ�م�ة
 .العاملون في الدائرة وتح�م سلو��اتهم

في أ� مستو� نتیجة لعدد من العوامل الفرد�ة د أو غیر مقصود للمعرفة فقدان مقصو  :النس�ان التنظ�مي
 والتكنولوج�ة والبیئ�ة والتغییرات في قوة العمل والدوران الوظ�في.

لقرارات والتخط�ط، فید منها في اتخاذ اتلومات المخزنة التي �م�ن أن تستعملها الدائرة وتسالمع :الذاكرة التنظ�م�ة
 وصالح�ات مختلفة �حیث �م�ن االحتفا� بها واالستفادة منها.وسائل  والمتوفرة عبر
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 :أهم�ة إدارة المعرفة وأهدافها: ثان�ا
 .ةتنافس� أكثر�ص�ح ا لضمان ق�ام الدائرة �مهامها ��فاءة وفاعل�ة وتطو�ر أدائه .1

  .تمد على الخبرة والمعرفةلالحتفا� �األداء المؤسسي المع الدائرةقدرة  تعز�ز  .2

ضع الحلول للمش�الت التي تواجه وو  اراتاتخاذ القررسم الس�اسات وصنع و  تحسین عمل�ة .3

 الدوائر. 

ختزال الزمن عن طر�ق ا الخدمات وتطو�رت�س�ط العمل�ات �طر�قة أكثر فاعل�ة، و تقد�م الخدمات  .4

�المعلومات ومتلقیها مقدم الخدمة  �ل من لمامإ من خالل، ستغرق في تقد�م الخدمات المطلو�ةالم

 الدق�قة الالزمة لتقد�م الخدمة.

  .ع وتوثیق ونقل الخبرات التراكم�ة الم�تس�ةتفاعل�ة لجم تنظ�م�ةإیجاد بیئة  .5

 والمعرفة التي �حوزتها.  عاتاإلبدا عبر استخدام  س المال الف�ر� رأتعظ�م العوائد من  .6

معارف صر�حة �م�ن  لىاضمان تحو�ل المعارف الضمن�ة التي ��تسبها الموظفین �ح�م خبراتهم  .7

 نقلها ل�اقي الموظفین.

وٕاعادة  وحمایتها وخزنهاوتحدید آل�ة الحصول علیها من مصادرها  الجوهر�ة المعرفة استقطاب .8

 استعمالها.

 .تطو�رالتدر�ب و الم و التعل ز�ادة فرصو تحسین مستو� �فاءة الموظفین  .9

اإلبداع واالبتكار المتواصل  وتحفزلتر�یز على األقسام األكثر إبداعًا، ا للدائرةالمعرفة  إدارةتت�ح  .10

  .للموظفین وفرق العمل

تطبیق أفضل الممارسات للتخلص من تكرار  ز�ادة �فاءة تنفیذ األعمال والمهام من خالل .11

 األعمال المنجزة سا�قًا.

تبني ف�رة اإلبداع عن طر�ق و ، ثقافة المعرفة والتحفیز لتطو�رهابناء إم�انات التعلم وٕاشاعة  .12

  .ةتشج�ع مبدأ تدفق األف�ار �حر�ّ 
9 

 

المعرفة وتوز�عها على الجهات ذات العالقة حسب الحاجة  ة ونشرتسهیل عمل�ة تقاسم المعرف .13

  .إلیها

وم�ادلتها مع  تداولهاموجودات معرف�ة �م�ن  اقتناءمصدر مهم القتصاد المعرفة یت�ح للدائرة  .14

 ذات العالقة. األخر�  طرافاأل

وعلى مستو�  القطاع العامتوفیر قاعدة معرف�ة تت�ح للدوائر ت�ادل معارفها وخبراتها على مستو�  .15

 والشراكات الدول�ة. تاالتفاقا

 :: أنواع المعرفة/أ  ثالثا

وقواعد الب�انات  معلومات الموجودة والمخّزنة في أرشیفوهي المعرفة التي تتعلق �ال :حةالمعرفة الصر� .1

والنماذج، والمستندات  ،ءاتالوثائق المتعلقة �الس�اسات واإلجراو  ،التشر�عات( ومنهاالموجودة في الدائرة 

المراجع والكتب العلم�ة، و قرارات اللجان، و ، السجالت والملفاتو ، الشهاداتو ، ومعاییر العمل�ات

وفي الغالب �م�ن  .)والنشرات اإلصداراتو ، لوحات الحائطو البرامج التدر�ب�ة، و حمالت التوع�ة، و 

ن خالل الكتب داخل الدائرة الوصول إلیها واستخدامها و�م�ن تقاسمها مع جم�ع الموظفین م للموظفین

 وما شا�ه. والندوات واللقاءات

الدائرة، س�ة لد� أ� موظف في المهارات الم�تو  برات المتراكمةمجموعة الخ : وتشملالمعرفة الضمن�ة .2

، مما �صعب هوال �م�ن اكتسابها إال من خالل الشخص نفس ال�شر�  العقل مختزنة داخل وهي

 .إدراك�ة وقد تكون تلك المعرفة فن�ة أو ،الحصول علیها
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وٕاعادة  وحمایتها وخزنهاوتحدید آل�ة الحصول علیها من مصادرها  الجوهر�ة المعرفة استقطاب .8
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9 
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 :المعرفة: عناصر ثالثا/ب

 :)2�ما هو مبین في الش�ل رقم( متعددة لعناصر نتاج المعرفةن إ
 

 
 عناصر المعرفة )2الش�ل رقم(               

 

    : مصادر المعرفة:ثالثا/جـ
تخدامها واالستفادة منها �ش�ل ومن المم�ن اس الدائرةوهي المعرفة المتوفرة داخل  :المعرفة الداخل�ة .أ

 تسهم في و�فؤة فعالةداخل�ة  اتصاالت إستراتیج�ة، وذلك من خالل تبني اشرم�

 اإلدار�ةالموظفین على علــــم �القضایــا  إ�قاءتعز�ز األداء المؤسسي من خالل 

لب�انات التي تتعلق بهم مع الحفا� على سر�ة ا والبرامج�ة والنــــــواحي المستقبلیـــــة

 .والوثائق التي تتطلب ذلك

عدیل علیها قبل و�جب الت الدائرةوهي المعرفة التي تم استحداثها خارج : المعرفة الخارج�ة .ب

�التنسیق مع  إستراتیج�ةمن خالل تبني ، للدائرةیخدم أهداف استخدامها �ش�ل 

ووضع اآلل�ات الشر�اء وأصحاب المصلحة والمعنیین وتحدید الب�انات المطلو�ة 

 .الالزمة إلدارتها

 
 الحكمة

 

 
 االتجاھات

 الخبرات

 القدرات
 
 
 
 
 
 
 

 المعلومات

 البیانات

ةعناصر المعرف  

11 
 

 :الجهاز الح�وميالمعرفة في  إدارةمستو�ات : را�عاً 
  :و�تضمن، القطاع العاممستو� على  .أ

 .القطاع العامبجم�ع دوائر ومؤسسات معارف تتعلق  .1

 .القطاع العامدد من دوائر ومؤسسات معارف تتعلق �عمل�ات محددة بین ع .2

 المؤسسي، و�تضمن:المستو�  .ب

 .تتعلق �عمل �الدائرة  عامة معارف .1

 عمل�ة إجرائ�ة محددة في الدائرة. وأمعارف تتعلق �مهام وظ�ف�ة  .2

 :الدوائر الح�وم�ةة المعرفة على مستو� إلدار  توالمسؤول�ا األدوار: خامساً 
المعرفة في القطاع العام، فال بد من تحدید  إلدارةالح�وم�ة في سبیل وضع منظومة  حتى تتكامل الجهود

، و�م�ن الممارساتمة وأفضل التشر�عات الناظالملقاة على عاتق هذه الجهات ووفق  والمسؤول�اتالمهام 

 تحدیدها �ما یلي:

 األدوار والمسؤول�ات رة/ الدائرةالوزا #

1 
وزارة تطو�ر القطاع 

 العام
 

 .وتطو�ر الدلیل تحدیث ─

بناء قدرات الدوائر الح�وم�ة في مجال إدارة المعرفة وتلمس احت�اجاتها  المساهمة في ─

 التطو�ر�ة ومجاالت التحسین وعقد البرامج التوعو�ة المناس�ة.

لت�ادل الب�انات وتسهیل تقد�م  ترونيتقد�م مقترحات الر�ط االلكفي المساهمة  ─

 الخدمات.

2 

 وزارة االتصاالت
تكنولوج�ا و 

 المعلومات
 

ة الح�وم� للمؤسسات المعلومات تكنولوج�ا موارد لتوظیف الوطن�ة اإلستراتیج�ة إعداد ─

 الب�انات إنشاء في الح�وم�ة الدوائر  قبل من تستخدم  التي واألنظمة �األجهزة المتعلقة

 أو إدارتها أو معالجتها أو الیها النفاذ أو علیها الحصول أو تلقائ�ة �صورة والمعلومات

 .استق�الها أو بثها أو ت�ادلها أو مسارها تبدیل أو عرضها أو بها التح�م أو نقلها

 الدوائر  مع والتعاون  �التنسیق اإلستراتیج�ة لتطبیق الالزمة والبرامج الخطط وضع ─
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 ، ومتا�عة تنفیذها.الح�وم�ة

 علیها الحصول ��ف�ة ذلك في �ما ،اتالمعلوم تكنولوج�ا موارد توظیف ومراجعة قی�مت ─

 .وتشغیلها وٕادارتها وتوفیرها وانشائها

 سسات الح�وم�ة رقممن قانون توظیف موارد تكنولوج�ا المعلومات في المؤ /أ) 4المادة ("

 "2003) لسنة 81(

 الح�وم�ة.دوائر اللكترون�ة �التعاون مع البرنامج الح�ومة اتنفیذ  ─

 
 
3 
 
 

 
 مر�ز

تكنولوج�ا المعلومات 
 الوطني

�التنسیق مع الدوائر  الوطني المستو�  على وٕادارته للمعلومات متكامل نظام بناء ─

 والمعارف المعلومات توفیر خاللها من یتم وطن�ة ش��ة من خالل ،الح�وم�ة

 هذه انس�اب �ضمن و�ما شمول�ة واألكثر األحدث والتكنولوج�ة واالجتماع�ة االقتصاد�ة

 . والخاص العام القطاعین في المستفیدین إلى المعلومات

) من قانون توظیف موارد تكنولوج�ا المعلومات في المؤسسات 1//أ8/ب) و(7(المواد " 

 ".2003) لسنة 81( الح�وم�ة رقم

توفیر المتطل�ات الح�وم�ة ب�الدوائر  التأكد من ق�ام وحدات تكنولوج�ا المعلومات ─

) من 2//أ8المادة ("الخاصة �موارد تكنولوج�ا المعلومات.  والتكنولوج�ة ةالتنظ�م�

 "القانون المشار إل�ه أعاله.

الح�وم�ة في المواض�ع  الدوائرتأد�ة دور المرجع�ة التنفیذ�ة لتكنولوج�ا المعلومات في  ─

  .المتعلقة بتوظیف موارد تكنولوج�ا المعلومات ووضع المعاییر لها

حو االستخدام األمثل واألمن وتعظ�م االستفادة من موارد تكنولوج�ا السعي ن ─

 .المعلومات

 المساهمة في ردم الفجوة الرقم�ة بین مناطق المملكة. ─

 من الب�انات ذات األهم�ة للدوائر �ش�ل دور�. احت�اط�ة نسخ الكترون�ة حفظ ─

 

13 
 

 
 
4 

 

دائرة الم�ت�ة 

 الوطن�ة

 

/ج)  4( "المادة لح�وم�ة وحفظها وتصن�فها، ونشرها. ا الموجودة لد� الدوائرجمع الوثائق 

 ."1994)  لسنة 5من نظام دائرة الم�ت�ة الوطن�ة رقم ( )7( والمادة

 العملوحتى تتم�ن الم�ت�ة الوطن�ة من الق�ام بدورها في مجال ادارة المعرفة فال بد من 

ح�وم�ة بتزو�د الم�ت�ة ال�حیث تقوم الدوائر ) من النظام المشار إل�ه أعاله 7( �المادة

 ( الدراسات، األ�حاث، الخطط، األدلة التنظ�م�ة،...).مثلالوطن�ة �الوثائق الالزمة 

 
5 

 

دائرة اإلحصاءات 

 العامة

توفیر الب�انات واإلحصاءات والمؤشرات الحیو�ة الالزمة لعمل الدوائر الح�وم�ة والقطاعات 

 حصائ�ة التار�خ�ة.وحفظ الب�انات والمؤشرات اإل  التي تعمل فیها،

 
 
 
 
 
6 
 
 

 

المر�ز�ة  الجهات

بتوفیر الدعم المعن�ة 

للدوائر األفقي 

 الح�وم�ة.

دیوان الخدمة المدن�ة، (

دائرة الموازنة العامة، 

دائرة اللوازم العامة، 

دائرة العطاءات 

مر�ز  الح�وم�ة،

لوج�ا المعلومات تكنو 

 الوطني، معهد اإلدارة

 العامة،....)

 

توفیر ونشر الب�انات والمعلومات واألدلة التنظ�م�ة الدوائر الح�وم�ة من خالل بناء قدرات 

، وتوفیر  قنوات االتصال التي تسرع القطاع العامالالزمة لتنفیذ المهام اإلدار�ة النمط�ة في 

من تداول المعلومات والب�انات التي تضمن اتخاذ القرارات في األوقات المناس�ة �حیث 

لومات الالزمة التخاذ القرارات، �االضافة إلى توفیر األنظمة االلكترون�ة المع توفیر تضمن

م إدارة الموارد االتي تدعم هذه المجاالت وتسهل عمل�ة إدارة المعلومات والتراسل �نظ

  وازم وعمل�ات التراسل االلكتروني.ال�شر�ة والموارد المال�ة والل

، الموظفین مدراء(عل�ا،  لمستو�ات اإلدار�ةنقل المعرفة لجم�ع ا �االضافة إلى اإلسهام في

عمل هذه الدوائر) وذلك للقضا�ا الرئ�س�ة �إعداد الموازنة العامة لمتخصصین �مجال ا

وأدلة  وتقار�ر المتا�عةوالخطط اإلستراتیج�ة  وجداول التش��الت والعطاءات الح�وم�ة

 .وغیرهاالخدمات والعمل�ات 
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المر�ز�ة  الجهات

بتوفیر الدعم المعن�ة 

للدوائر األفقي 

 الح�وم�ة.

دیوان الخدمة المدن�ة، (

دائرة الموازنة العامة، 

دائرة اللوازم العامة، 
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 :الدوائر الح�وم�ةالمعرفة في  إدارة ممارسات زتفعیل وتعز� متطل�ات: سادساً 

 لمعرفة في الدوائر الح�وم�ة:ا إدارةإنجاح زمة لضمان الهناك عدد من المتطل�ات ال

  :وال�شر�ة بن�ة التنظ�م�ةالتوفیر ) 1( متطلب رقم ─

فهي جزء من  ،متخصصة استحداث وحدة تنظ�م�ة �ش�ل عام هذا الدلیلتطبیق  أوالمعرفة  إدارةتطلب ال ت

من خالل دعم ثقافة من السلوك الوظ�في للمدراء والموظفین،  وجزءاً  الثقافة المؤسس�ة للدائرة والعاملین فیها

، ومع ذلك فأنه لمشار�ة في استخدام المعلومات والمعارف �وسیلة لدعم األداء وتحقیق األهدافاالتعاون و 

تنظ�م�ة مناس�ة ضمن اله��ل التنظ�مي للدائرة  وحدة من خاللإدارة هذا الموضوع �ش�ل شمولي  �م�ن

الدلیل التنظ�مي واإلجرائي للوحدات التنظ�م�ة المعن�ة أشار  ، وقدومتا�عتهامهام إدارة المعرفة تتولى 

مهمة إدارة المعرفة إلى أن  2014عام عن وزارة تطو�ر القطاع العام الصادر  بتطو�ر األداء المؤسسي

اإلدارة العل�ا و�اقي الوحدات  �التنسیق مع في الدائرة وذلك طو�ر المؤسسيتال وحدة تعتبر أحد مهام

لضمان  هذا الدلیلأح�ام �ما یتفق مع الوحدة وضع المنهج�ات وٕادارتها  �حیث تتولى هذه، التنظ�م�ة

والوسائل  وتخز�نها ونشرها ووضع اإلجراءات والتسه�الت وٕادارتهاالحصول على المعرفة والتح�م بها 

الوحدة فیتم ذلك من خالل  نولوجيف�ما یتعلق �الجانب التك أما ا،وتوثیق العمل�ات ومتا�عة تنفیذه اعدةالمس

 .األخر�  تكنولوج�ا المعلومات �التنسیق مع وحدة التطو�ر المؤسسي والوحدات التنظ�م�ةب المعن�ة

ود موظف واحد على األقل ضمان وج من خالل لالزمة إلدارة المعرفة فیهار المهارات ایتوفوعلى الدائرة 

المعرفة والقدرات و  المهاراتالمؤسسي  متخصص بإدارة المعرفة أو إكساب األشخاص العاملین �التطو�ر

و�م�ن للدائرة تش�یل فر�ق إلدارة  ،من خالل إلحاقهم بدورات تدر�ب�ة متخصصة في هذا المجالالالزمة 

المختصین في تكنولوج�ا المعلومات والموارد المعرفة برئاسة مدیر وحدة التطو�ر المؤسسي وعدد من 

 ال�شر�ة واألرشفة.

في حاالت خاصة ومبررة وفي ضوء حجم الدائرة وتفرعاتها وانتشارها الجغرافي وطب�عة مهامها والمحتو� و 

ل التنظ�مي للدائرة وحدة تنظ�م�ة لهذه الغا�ة و�مستو� ��المعرفي الكمي والنوعي ف�م�ن أن یتضمن اله
15 

 

�عین  األخذمع ، لتطو�ر المؤسسي�الوحدة التنظ�م�ة المعن�ة �اارت�اطها  ��ون  أنعلى سب منا إدار� 

استحداث الدوائر الح�وم�ة وتطو�ر اله�اكل المتعلقة ببناء اله�اكل التنظ�م�ة وفق نظام  األح�اماالعت�ار 

 .وتعد�الته 2012) لسنة80( رقم التنظ�م�ة

 ةعلى مستو� الدائر  تاألدوار والمسؤول�ا

 األدوار والمسؤول�ات الوحدة التنظ�م�ة

التطو�ر  ةوحد

 المؤسسي

 

مترا�طة مع اإلستراتیج�ة العامة للدائرة تكون إلدارة المعرفة  ستراتیج�ةإعداد إ

ات الالزمة لذلك، وٕاعداد هج�، ووضع المنارة المعرفةتحدید اآلل�ات الالزمة إلدو 

دارة المعرفة ووضع خطط التحسین خرائط المعرفة، وٕاجراء عمل�ة التقی�م لواقع إ

 المناس�ة �التنسیق مع الجهات ذات العالقة.

تكنولوج�ا  ةوحد

 المعلومات

 

المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة  لتوفیرالتنسیق مع الوحدات التنظ�م�ة األخر� 

لكتروني وت�ادلها وتنفیذ عمل�ات الر�ط اإللحفظ الب�انات وحمایتها واستخراجها، 

 ات التواصل والتراسل االلكتروني.وتوفیر قنو 

الموارد  ةوحد

 ال�شر�ة

 

على نشر الفائدة العمل خطط واضحة إلحالل وتعاقب الموظفین، و  وضع

إدارة المعرفة في المهارات والقدرات وتضمین الم�تس�ة من البرامج التدر�ب�ة، 

ة المطلو�ة في �طاقات الوصف الوظ�في، وٕاضافة المعاییر التي تق�س مد� رغ�

الموظف وقدرته على نشر المعرفة وت�ادلها ضمن معاییر تقی�م األداء، وتضمین 

 موضوع إدارة المعرفة في خطة التدر�ب السنو�ة للدائرة.

عالم اإلوحدة 

 واالتصال

العمل على رصد وتوفیر التقار�ر الصحف�ة الیوم�ة ذات العالقة �عمل الدائرة 

شرات واألخ�ار الخاصة �عمل الدائرة ونشرها للموظفین، والعمل على إعداد الن

، وتوفیر قنوات االتصال الالزمة للتعاون مع على تنفیذهاوالمشار�ع التي تعمل 

 الشر�اء وذو� العالقة �عمل الدائرة.
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دعم ثقافة لنشر إدارة المعرفة في الدائرة وتحفیز الموظفین على ذلك، خلق و  العل�ا اإلدارة

 لضمان إدارة المعرفة في الدائرة ��فاءة وفاعل�ة.مة وتوفیر �افة المتطل�ات الالز 

 .أرشفة الوثائق وفهرستها �الش�ل األمثل، وتسهیل عمل�ة الرجوع إلیها الدیوان في الدائرة

المدیر في الوحدة 

 التنظ�م�ة

 تش�یل فرق معرف�ة من الموظفین ذو� الخبرات والموظفین الجدد، لتوثیق اآلل�ات

االت والمشاكل التي تواجه العمل واستخالص الدروس �ات، وعرض الحوالمنهج

ضافة إلى ما هو وارد في التجارب ونشرها بین الموظفین �اإلالمستفادة من هذه 

 هذا الدلیل.

نقل المعارف المستفادة من العمل ومن البرامج التدر�ب�ة إلى زمالءه في الوحدة  الموظف

  تعلقة بإدارة المعرفة في الدائرة.التنظ�م�ة، والتعاون لتوثیق �افة القضا�ا الم

 

  :توفیر بن�ة تكنولوج�ة داعمة) 2( متطلب رقم ─

تقوم الوحدة التنظ�م�ة المعن�ة بتطو�ر األداء المؤسسي �التنسیق مع الوحدة المعن�ة بتكنولوج�ا 

زمة الال..) ، ر�ط الكترونيتبن�ة تحت�ة، أجهزة، برمج�ا(المعلومات بتحدید المتطل�ات التكنولوج�ة 

التنظ�م�ة المعن�ة  وتتولى الوحدات الدائرةلتحقیق أفضل مستو� من إدارة وتخز�ن ونشر المعرفة في 

تبني األسالیب والبرامج و  ،وص�انة هذه المتطل�ات ٕادامةو وب وتكنولوج�ا المعلومات توفیر �الحاس

ًا وعمود�ًا بین جم�ع اإللكترون�ة الحدیثة وذلك لتحقیق الفائدة منها وتسهیل تدفق المعلومات أفق�

 :ما یلي ، ولتحقیق ذلك ال بد من توافرالدائرةالمستو�ات اإلدار�ة في 

المشتر�ة �قاعدة ب�انات  كترون�ةلمستندات اإلالم�ت�ة و نترانت ش��ة المعلومات الداخل�ة اإل .أ

 المعرف�ة ووسیلة لنشر المعرفة. للموجودات

سخ االحت�اطي واالحتفا� بها في مر�ز من المعلومات وتطو�ر س�اسة النمنهج�ة سر�ة وأ .ب

 تكنولوج�ا المعلومات، وتحدید صالح�ات الوصول للب�انات.
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ت الدائرة، وذات حواسیب وأجهزة خوادم ذات قدرات فن�ة تتناسب مع حجم وطب�عة ب�انا .ج

 لكتروني مع الجهات ذات العالقة.جاهز�ة للر�ط اإل

أرشفة الوثائق واألنظمة المال�ة ظمة الب�انات مثل أنإدارة برمج�ات أساس�ة تسهم في  .د

 وأنظمة الموارد ال�شر�ة.

لضمان إدارة المعرفة فیها �ش�ل  حسب طب�عة عمل الدائرة)( أنظمة متخصصة ومتقدمة .ه

اعادة هندسة العمل�ات أفضل مثل برامج المحاكاة والذ�اء االصطناعي ودعم القرار و�رامج 

 والنماذج االلكترون�ة. �رامج تخط�ط موارد المؤسسات،واإلجراءات، و 

 :المعرفة إلدارةداعمة وثائق ضمان وجود ) 3( متطلب رقم ─

 :المعرفة بإدارةهناك نوعین من الوثائق الخاصة    

 :المعرفة فیها وتشمل إدارةلضمان وثائق تعدها الدائرة  .أ

ل�ة وآ، وحصر المعارف الضمن�ة والصر�حة تحدید آل�ة، تتضمن ارة المعرفةمنهج�ة إلد .1

ظفین في إنتاج األف�ار وآل�ة إشراك المو  معرفة صر�حة، إلىل المعرفة الضمن�ة تحو�

في الدائرة،  قإدارة ونشر الوثائ وآل�ة وأدلة العمل، توال�ات إعداد الدراسا اإلبداع�ة،

إدارة تراسل الب�انات واإلفصاح عن الب�انات والمعلومات والنماذج الخاصة بها، وآل�ة 

مع الجهات الخارج�ة ذات العالقة، والوسائل الالزمة ألمن وسر�ة  والمعلومات والمعارف

 .راجعة والتحدیث المستمر للمعرفةمالالب�انات والمعلومات 

ًا في مجال تعز�ز إدارة أو مشروع اً تضمین الخطة اإلستراتیج�ة والتنفیذ�ة للدائرة برنامج .2

 األخر�.وتضمین مفهوم إدارة المعرفة في البرامج والمشار�ع  المعرفة،

لجم�ع إجراءات العمل المع�ار�ة �االضافة إلى  )Knowledge Maps( خرائط معرف�ة .3

 الخارطة المعرف�ة الكل�ة للدائرة.
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 :وثائق تتواجد في الدائرة �ح�م طب�عة عملها وتش�ل مرجع�ات معرف�ة في مجاالت عمل الدائرة .ب

ارة المعرفة فیها، إلد اإلدار�ةب المستو�ات وحس الدائرة ذات العالقة �عمل جم�ع الوثائق ر وأرشفةیتوف  

 إلیهاالمشار  ةإدارة المعرف منهج�ة إلى�االستناد  هذه الوثائق تطو�ر وحفظ وتطبیق ونشر من خالل

 �ما یلي: ذ�ر أبرزها�م�ن و ، �اللغة العر��ة ن تكون م�تو�ةوأ سا�قًا،

 مرت بها.نشأتها والمراحل التي و وث�قة تبین نبذة تار�خ�ة عن الدائرة  .1

 .واإلدار�ةالتشر�عات الناظمة لعمل الدائرة من الناح�ة الفن�ة  .2

 یبین اله��ل التنظ�مي للدائرة ومهام الوحدات التنظ�م�ة في الدائرة. الدلیل التنظ�مي الذ� .3

 �طاقات الوصف الوظ�في للوظائف في الدائرة. .4

 ٕاجراءات الدائرة.خدمات و دلیل  .5

 دار�ة.دلیل نماذج المخاط�ات النمط�ة اإل .6

 مصفوفة الصالح�ات واتخاذ القرارات في الدائرة. .7

 أسالیب االتصال الداخلي والخارجي. .8

 الخطة اإلستراتیج�ة للقطاع الذ� تعمل �ه الدائرة. .9

 للدائرة. والتنفیذ�ة الخطة اإلستراتیج�ة .10

 .وأ�ة دراسات تق�م�ة حول أداء الدائرة  أجر�ت من جهات خارج�ة ،تقار�ر المتا�عة والتقی�م .11

 المواد التدر�ب�ة. .12

 مصفوفة الشر�اء وطب�عة التعاون و��ف�ة انس�اب المعلومات والب�انات و��ف�ة التعامل معها. .13

 .رة عن الدائرةادالص الدراسات والتقار�ر .14

 .ات والنشاطات التي نفذتهابرز الفعال�أالدائرة و  �أخ�ار أرشیف .15

 ئرة.�عمل الداذات العالقة  ةللجان الرئ�س االجتماعاتمحاضر  .16

 في الدائرة.واللجان  المجالس عنالقرارات الصادرة  .17

 ذات عالقة. أخر� وثائق  أ�ة .18

19 
 

تبني ثقافة تنظ�م�ة تدعم ت�ادل المعرفة  المعرفة إدارةتتطلب  :التنظ�م�ة الثقافة) 4( متطلب رقم ─

داء التنظ�م�ة المعن�ة بتطو�ر األات تتولى الوحد حیث�، والمعلومات بین الموظفین والمشار�ة فیها

عز�ز ثقافة تقاسم المعرفة وت�ادلها و�ناء التي تسهم في تل�ات اآلوضع  والموارد ال�شر�ة المؤسسي

من العالقات بین الموظفین، وتأس�س ثقافة تنظ�م�ة  جماعات من صناع المعرفة، و�ناء ش��ات فاعلة

 .داعمة

 أهم�ةرك فیها مع التأكید على عوائق أمام استخدام المعرفة والتشا أ�ةإزالة  إلىالدائرة تسعى أن و 

من بد  ال تفعیل هذا المتطلبن اجل وم ،لتشارك في المعرفةلفي بناء الثقة  والتحاور التأهیل والتدر�ب

تحدید المع�قات التي تعرقل ، و تي تعیق استخدام المعرفة الحال�ةالتنظ�م�ة التحدید المع�قات الثقاف�ة و 

تأهیل األفراد للتشارك في لحدید الطرق واألسالیب الكفیلة ت، والعمل على جدیدةال ارفمعالتولید 

  المعرفة.

من خالل ر�ط تولید وذلك  :فیهاعلى استخدام المعرفة والتشارك  الموظفینتحفیز ) 5متطلب رقم ( ─

في البرامج  وٕاشراك الموظفینومعاییر المفاضلة الخت�ار الق�ادات،  �مؤشرات تقی�م األداء ونشر المعرفة

 لرفع مستو� وفعال�ة التشارك المعرفي. وذلكالمتخصصة  ةالتدر�ب�

دعم ثقافة لنشر إدارة المعرفة في الدائرة خلق و وذلك من خالل  :دعم اإلدارة العل�ا) 6متطلب رقم ( ─

 وتحفیز الموظفین على ذلك، وتوفیر �افة المتطل�ات الالزمة لذلك.

 

 

 

 

 

 



دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس   |   509

18 
 

 :وثائق تتواجد في الدائرة �ح�م طب�عة عملها وتش�ل مرجع�ات معرف�ة في مجاالت عمل الدائرة .ب

ارة المعرفة فیها، إلد اإلدار�ةب المستو�ات وحس الدائرة ذات العالقة �عمل جم�ع الوثائق ر وأرشفةیتوف  

 إلیهاالمشار  ةإدارة المعرف منهج�ة إلى�االستناد  هذه الوثائق تطو�ر وحفظ وتطبیق ونشر من خالل

 �ما یلي: ذ�ر أبرزها�م�ن و ، �اللغة العر��ة ن تكون م�تو�ةوأ سا�قًا،

 مرت بها.نشأتها والمراحل التي و وث�قة تبین نبذة تار�خ�ة عن الدائرة  .1

 .واإلدار�ةالتشر�عات الناظمة لعمل الدائرة من الناح�ة الفن�ة  .2

 یبین اله��ل التنظ�مي للدائرة ومهام الوحدات التنظ�م�ة في الدائرة. الدلیل التنظ�مي الذ� .3

 �طاقات الوصف الوظ�في للوظائف في الدائرة. .4

 ٕاجراءات الدائرة.خدمات و دلیل  .5

 دار�ة.دلیل نماذج المخاط�ات النمط�ة اإل .6

 مصفوفة الصالح�ات واتخاذ القرارات في الدائرة. .7

 أسالیب االتصال الداخلي والخارجي. .8

 الخطة اإلستراتیج�ة للقطاع الذ� تعمل �ه الدائرة. .9

 للدائرة. والتنفیذ�ة الخطة اإلستراتیج�ة .10

 .وأ�ة دراسات تق�م�ة حول أداء الدائرة  أجر�ت من جهات خارج�ة ،تقار�ر المتا�عة والتقی�م .11

 المواد التدر�ب�ة. .12

 مصفوفة الشر�اء وطب�عة التعاون و��ف�ة انس�اب المعلومات والب�انات و��ف�ة التعامل معها. .13

 .رة عن الدائرةادالص الدراسات والتقار�ر .14

 .ات والنشاطات التي نفذتهابرز الفعال�أالدائرة و  �أخ�ار أرشیف .15

 ئرة.�عمل الداذات العالقة  ةللجان الرئ�س االجتماعاتمحاضر  .16

 في الدائرة.واللجان  المجالس عنالقرارات الصادرة  .17

 ذات عالقة. أخر� وثائق  أ�ة .18

19 
 

تبني ثقافة تنظ�م�ة تدعم ت�ادل المعرفة  المعرفة إدارةتتطلب  :التنظ�م�ة الثقافة) 4( متطلب رقم ─

داء التنظ�م�ة المعن�ة بتطو�ر األات تتولى الوحد حیث�، والمعلومات بین الموظفین والمشار�ة فیها

عز�ز ثقافة تقاسم المعرفة وت�ادلها و�ناء التي تسهم في تل�ات اآلوضع  والموارد ال�شر�ة المؤسسي

من العالقات بین الموظفین، وتأس�س ثقافة تنظ�م�ة  جماعات من صناع المعرفة، و�ناء ش��ات فاعلة

 .داعمة

 أهم�ةرك فیها مع التأكید على عوائق أمام استخدام المعرفة والتشا أ�ةإزالة  إلىالدائرة تسعى أن و 

من بد  ال تفعیل هذا المتطلبن اجل وم ،لتشارك في المعرفةلفي بناء الثقة  والتحاور التأهیل والتدر�ب

تحدید المع�قات التي تعرقل ، و تي تعیق استخدام المعرفة الحال�ةالتنظ�م�ة التحدید المع�قات الثقاف�ة و 

تأهیل األفراد للتشارك في لحدید الطرق واألسالیب الكفیلة ت، والعمل على جدیدةال ارفمعالتولید 

  المعرفة.

من خالل ر�ط تولید وذلك  :فیهاعلى استخدام المعرفة والتشارك  الموظفینتحفیز ) 5متطلب رقم ( ─

في البرامج  وٕاشراك الموظفینومعاییر المفاضلة الخت�ار الق�ادات،  �مؤشرات تقی�م األداء ونشر المعرفة

 لرفع مستو� وفعال�ة التشارك المعرفي. وذلكالمتخصصة  ةالتدر�ب�

دعم ثقافة لنشر إدارة المعرفة في الدائرة خلق و وذلك من خالل  :دعم اإلدارة العل�ا) 6متطلب رقم ( ─

 وتحفیز الموظفین على ذلك، وتوفیر �افة المتطل�ات الالزمة لذلك.

 

 

 

 

 

 



510   |   دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس

20 
 

 :المعرفة إدارة عمل�ات: سا�عاً 

 : )3رقم ( المعرفة �عدد من المراحل و�ما هو مبین في الش�ل تمر عمل�ة إدارة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمل�ات إدارة المعرفة )3ش�ل رقم (

 :الحال�ةتنظ�م المعرفة تحلیل الفجوات المعرف�ة و  (األولى) المرحلة .1

 ةإدار  نظامدعائم  ا في بناءتهیالمعرفة ولها أهم إدارة ات�عمل أولىالمعرفة تعد  م�تنظ ة�ن عملإ 

 یلي: وفي هذه المرحلة تقوم الدائرة �ما ،في الدائرةالمعرفة الفعال 

 ها،یلد ة�من معارف والكشف عن حجم الفجوة المعرف هایمقدار ما لد دیتحدو  معارفها فیتصن .أ

من  نهایوتأم نها�تخز و  رها�أفضل السبل والخطط لتطو  ووضع استخدامها، نیوالعمل على تحس

 . الدائرةتقی�م صالح�ة الوثائق السائدة في أنشطة والعمل على . والنس�ان التنظ�مي اع�الض

 ا.األش�ال التي تختزن فیهو ، تواجدهاتحدید أماكن للدائرة، و  ةالمعرف� اتتحدید الموجود .ب

  تحدید الروا�ط بین الموجودات المعرف�ة. .ج

  تحدید أ� من هذه الموجودات المعرف�ة قد انتهت صالحیتها . .د

 .الصر�حة والضمن�ة المعارفوحصر وخارجها  الدائرةداخل مصادر المعرفة  تحدید .ه

  .المعارف إلىالوصول  تحدید صالح�ة  .و

  للدائرة.ز أهم الموجودات المعرف�ة وترتیب أولو�اتها وأهمیتها النسب�ة یتمی .ز

21 
 

 تحدید المخاطر المعرف�ة والتأكد من تضمینها إلستراتیج�ة إدارة المخاطر. .ح

 رجي.والخا االتصال الداخلي آل�ات تحدید .�

  و�یف تتم إدارتها. المعرفة إلدارة الدائرةالتقن�ات الحال�ة المستخدمة في  تحدید .�

 :�أداة لتنظ�م المعرفة الحال�ة الخرائط المعرف�ة توثیق       

تواجدها وش�ل  وأماكنتسهم عمل�ة توثیق خرائط المعرفة في تحدید المعارف المتوفر في الدائرة 

التي تحتاجها الدائرة  المعرفةوفهم الفجوات المعرف�ة من خالل تحدید  دامهاتخز�نها ومجاالت استخ

المعارف المطلوب توفرها لذلك، وتسهم في توض�ح سیر  ومقارنتها مع المعارف الحال�ة لتحدید

، والصر�حة الضمن�ة المعرفةوتحدید الموظفین الذین �ملكون تدفق المعارف المختلفة في الدائرة، 

وفي رف التي تحتاجها الدائرة عند اتخاذ القرارات، وتسرع من عمل�ة الرجوع الیها، وتحدید المعا

 سبیل ذلك تعمل الدائرة على ما یلي:

مراجعة أدلة الخدمات والعمل�ات المتوفرة لد� الدائرة، وتحدید عدد من الموظفین ذو� الخبرة  ─

 ر�ة النمط�ة.في مجال العمل�ات الرئ�س�ة لعمل الدائرة و�ذلك العمل�ات اإلدا

جمع المعلومات حول المشاكل ذات الصلة �المعرفة �اتخاذ القرارات وٕادارة العمل�ات �فقدان  ─

�عض المعلومات أو عدم توفرها أو عدم صالحیتها �سب انتهاء مدتها أو عدم رسمیتها أو أ�ة 

أو  صعو�ات تتعلق في ت�ادل وتراسل الب�انات والمعلومات على مستو� الوحدات التنظ�م�ة

 الح�وم�ة ذات العالقة.مستو� األفقي مع �اقي الدوائر العلى 

تحدید الب�انات والمعلومات التي تش�ل مدخل لكل عمل�ة إدار�ة ومدخل أل� قرار إدار� وذلك  ─

الوثائق  من خالل نقل المعرفة الضمن�ة المتوفرة لد� الموظفین المعنیین وتحدید مسم�ات هذه

 ل�ات الحصول علیها.وآ
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 :المعرفة إدارة عمل�ات: سا�عاً 

 : )3رقم ( المعرفة �عدد من المراحل و�ما هو مبین في الش�ل تمر عمل�ة إدارة
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اعتماد وضع خرائط المعرفة بناء على خرائط العمل�ات الموثقة في الدائرة و ق هذه العمل�ات توثی ─

 وحسب الجدول التالي:

المتطل�ات(المدخالت)  الرئ�سة العمل�ة
 الفجوات المعرف�ة المخرجات المعرف�ة المعرف�ة

    
    

 حصر وفهرسة الموجودات المعرف�ة الخاصة بخرائط العمل�ات: ─

 تار�خ تحدیثها طر�قة الوصول الیها م�ان وجودها ات المعرف�ةالموجود
    
    
 

 :المعرفة وتطو�رها وتولید اكتساب المرحلة (الثان�ة) .2

وخارجها والالزمة لتحقیق األهداف  الدائرةوهي تحدید أفضل الموارد المعرف�ة المتاحة داخل 

 منها : أنما�وهناك عدة  ،المخططة

 الموظفین تدر�ب خالل من ذلك و�تم، الخارج�ة المصادر في ودةالموج المعرفة اكتساب .أ

 واالستفادة من الخبرات والتجارب الخارج�ة. وتعل�مهم

 ٕاحداثو  والتحلیل التف�یر بواسطة سا�قاً  الموجودة المعرفة توس�ع خالل من جدیدة معرفة تولید .ب

 .والتحلیل التف�یر مل�ةع عن الناشئة الجدیدة االنع�اسات و�ین السا�قة المعرفة بین تكامل

 المصادر أكثر اإلبداع �عتبرحیث  ،عواإلبدا  والتجر�ة االستكشاف خالل من جدیدة معرفة لیدتو  .ج

 . جدیدة معرفة لتولید ق�مة

وظفین الذین تحدید المعارف الضمن�ة التي یرتكز علیها عمل الدائرة، والتعرف على الم .د

ف الى تحو�ل تلك المعرفة إلى مادة موثقة �متلكون تلك المعارف، وعقد الجلسات التي تهد

�ضمها للمنهج�ات واإلجراءات الموثقة للعمل�ات ذات العالقة ونماذج المخاط�ات النمط�ة 

 وتغذ�ة خرائط المعرفة بها.

23 
 

ن إدارة المعرفة للعمل�ات المتعلقة �النواحي اإلدار�ة والمال�ة التنسیق مع الدوائر المر�ز�ة �شأ .ه

وتدر�ب  دائرة، من خالل األدلة والمنهج�ات التي توفرها تلك الجهات،المساندة في عمل ال

 .الموظفین المعنیین حسب االختصاص

 المهارات وت�ادل نقلو ، من تجارب اآلخر�ن ومعارفهم االستفادةعلى الموظفین ع �تشج .و

 .والقدرات واالتجاهات والمواقف والخبرات

  إدارة المعرفة. في مجال نظم الدائرة التجارب الناجحة في دتحدی .ز

القطاع والندوات المعرف�ة على مستو�  اإلبداع�ةعقد المنتد�ات ومعارض االنجازات والحوارات  .ح

 .العام

 واالبتكار والتحسین.  لإلبداعتأس�س وٕادارة ش��ات التعلم والتعاون لتحدید الفرص الكامنة  .�

  ل وتحدید مصادرها.للمستقب الدائرةا تحتاجهتحدید المعرفة التي  .�

 توثیق المهارات والمعارف الوظ�ف�ةو توثیق الخبرات والدورات السا�قة للموظفین ومجاالتها،  .ك

 الخاصة �الموظفین، ووفق نموذج �عد لهذه الغا�ة.

 :وحمایتها تخز�ن المعرفةالمرحلة (الثالثة)  .3

مخزنة في قواعد مختلفة �ما فیها الوثائق الم�تو�ة والمعلومات الال ها�أش�العلى الدائرة تخز�ن المعرفة 

من خالل  والعمل�ات التنظ�م�ة الموثقة وغیرها اإلجراءاتالب�انات االلكترون�ة والمعرفة الموجودة في 

هذا الدلیل و�التنسیق مع الم�ت�ة الوطن�ة ف�ما یتعلق �الوثائق  إلىوذلك �االستناد ، األرشفة أنظمة

توفیر  احت�اط�ة الكترون�ة، �اإلضافة الى خ�حفظ نسیتعلق المعلومات ف�ما  االورق�ة ومر�ز تكنولوج�

الخاصة �الوصول  دات الرئ�س�ة في عمل الدائرة وتصن�فها وتحدید الصالح�ات واألوقاتنم�ت�ة للمست

  إلیها.
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 :نقل المعرفة واستخدامهاالمرحلة (الرا�عة)  .4

 المعرفة نقل �ةعمل وتعني المعرفة، استخدام عمل�ة في ىاألول الخطوة هي المعرفة نقل عمل�ة نإ

 و�تكلفة مناسب، ش�ل وضمن الوقت المناسب، في الشخص المناسب إلى المناس�ة، المعرفة إ�صال

 تسعى الذ� والهدف المعرفة إدارة عمل�ات ثمرة تعدحیث أن عمل�ة استخدام وت�ادل المعرفة  .مناس�ة

، حیث یوجد أهم�ة خارجيو�أتي على هذا الت�ادل على مستو�ن داخلي و  ،تحق�قه إلى المعرفة إدارة

 .ا�ضاً  عرفة واستخدامها مع �اقي الدوائر الح�وم�ةمنقل وت�ادل ال لمأسسة

 :التالیتین بإحد� الطر�قتین موظفي الدائرة بین المعرفة ونقل التشارك عمل�ة وتتم

 فومعار  معلومات وتشمل الدائرة، في المت�ع اإلدار�  النظام خالل من تتم التي : الرسم�ة لطر�قةا .أ

 ةالتدر�ب�ت والدوراالمنشورات  خالل من ذلك و�تم ،نللموظفی إكسابهاب الدائرة ترغب جدیدة

موظفي الدائرة  فیها �شارك لتياوالمحاضرات  سات العصف الذهنيلوج واالجتماعات المقا�التو 

، دائرةلل اإللكترون�ة لبوا�ةوافي الدائرة  المتوفرة واالنترانت وقواعد الب�انات االنترنت وش��ات

 تواجه التي المش�الت لدراسة عمل فرق  �یلوتش ،الدائرة عن والنشرات والتقار�ر الصادرة الكتی�اتو 

 .الدائرة

 احد طرح طر�ق عن موظفي الدائرة بین والنقاش الحوار خالل من تتم والتي غیر الرسم�ة الطر�قة .ب

 .لزمالئه إخ�ارها یرغب جدیدة الموظفین لمعرفة

 للدائرة  ألسالیب التي تساعد على التشارك المعرفي والوصول إلى الموجود المعرفيٕان ت�س�ط وتسهیل او 

اإلشارة إلى عدد من من بد  ال لكولذ ،اوتحقیق أهدافهالمعرفة  إدارةفي نجاح  یلعب دورًا أساس�اً 

  -:  األدوات واآلل�ات التي تسهم في ذلك

 .الدائرةداخل  الموظفینتواصل  تفعیل عمل�ة ─

 . الدائرةحت�اجات �ما یتالئم مع اقنوات االتصال وأسالی�ه عیل تحدید وتف ─

 في مجال نشر المعرفة. االتصال �سهولة و�سر من اجل الحدیثةالتقن�ات  توفیر ─
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 ةتوفیر نشرات ر�ع سنو�ة للموظفین حول سیر العمل في الدائرة وآخر المستجدات المتعلق ─

 �عمل الدائرة.

 فین من خالل التدر�ب وجلسات العصف الذهني.بین الموظ ل التشارك المعرفيیتسه ─

من عرفة ذات الصلة، المعلومات والمعلى السماح للموظفین والمستخدمین الخارجیین االطالع  ─

خالل نماذج تعد لهذه الغا�ة، والق�ام �مراق�ة ذلك مع ضمان حما�ة أمن وحقوق الملك�ة الف�ر�ة 

 للدائرة.

تبنى على  أخر� قصص نجاح  بإبداع، ل�سمح ظفینعلى قصص النجاح المقنعة للمو  التر�یز ─

 التراكم المعرفي.

و�اف�ة توفر لهم الدعم المالئم في صناعة  ضمان تزو�د الق�ادات اإلدار�ة �معلومات دق�قة ─

 القرار في التوقیت المناسب من خالل نظام متكامل إلدارة المعرفة في الدائرة.

 والمستجدات المتعلقة �عمل الدائرة. خ�اربر�د رسمي یومي للموظفین حول األ توز�ع ─

ال بد من الدائرة من االستمرار على  ،للدائرةإدامة حیو�ة القاعدة المعرف�ة (الخامسة)  المرحلة .5

�مرور  "تمییز المعرفة التي تنتهي ق�متها "صالحیتهاعلى المعرفة، والعمل  تحدیث منهج�ة إدارة

تحدید الوسائل واألدوات ، و وتحدیثها ة لهذه المعرفة�مراجعة دور� الدائرةوضع آل�ة لق�ام و ، الزمن

وضع آل�ة الست�عاد المعرفة المنته�ة من قاعدة المعرفة لدیها و ، الدائرةالمحددة للمراجعة الدور�ة في 

 وحسب التشر�عات الناظمة.

 .) المتطل�ات والعمل�ات الالزمة لتفعیل وتعز�ز ممارسات إدارة المعرفة4الش�ل رقم (و�لخص 
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 مقدمة

 التي تتبناها الدائرةاآللیات و والتوجهات  واإلجراءاتالسیاسات  جمیعنه أالمؤسسي على  األداءیمكن تعریف تطویر 

سیاسات  وضعالتخطیط االستراتیجي و من خالل توفیر الدعم الفني في مجال وذلك  ،بشكل عام بأدائهالالرتقاء 

ووضع مؤشرات األداء  هاوبرامج هاومتابعة تنفیذ خطط ،الخدمات التي تقدمها وتطویر عمل الدائرة وٕاجراءات

 .عن المستویات المستهدفة لألداء وتقدیم الحلول الممكنة لمعالجة االنحرافات

المرجوة من تبني نهج التطویر المؤسسي في عمل مؤسسات ودوائر الجهاز الحكومي  األهدافولضمان تحقیق 

هذه  أناط اآلخراستحداث وحدات تنظیمیة خاصة بذلك وبمستویات مختلفة، وبعضها  إلىید منها العد لجأت

 .مساندة في نفس الوقت أوتعمل على تنفیذ مهام فنیة  في الدائرة أخرىالمهمة بوحدات تنظیمیة 

ني أن هناك توجه عام لتب تبین الجهاز الحكومي دوائرلالحالیة في ضوء مراجعة عدد كبیر من الهیاكل التنظیمیة و 

تباین في ترجمة هذا المفهوم على البنیة التنظیمیة من  یوجد، إال انه المؤسسي في عملها األداء تطویرمفهوم 

ت تنظیمیة متخصصة بتطویر األداء المؤسسي عدد محدود من الدوائر لدیها وحدا حیث یوجددائرة ألخرى، 

، وفي المقابل یوجد عدد المطلوبة منهاتعمل على تنفیذ المهام  بمختلف المستویات (مدیریة، قسم، وحدة،....)

وال  المطلوبة منهاإال أنها ال تمارس المهام المؤسسي األداء  تطویرتنظیمیة معنیة بوحدات  امن الدوائر لدیهكبیر 

المؤسسي بالوحدة التنظیمیة المعنیة  األداء تطویرمهام  أناط العمل في هذا المجال، فمنها مننطاق تغطي 

رسم السیاسات  هذه المهام بالوحدات التنظیمیة التي تعمل على أناطومنها من بتدریب وتنمیة الموارد البشریة، 

المؤسسي ومهام ضبط الجودة  داءاأل تطویربین مهام  وجود خلط إلى باإلضافة ،والتخطیط على مستوى القطاع

 والتفتیش والتدقیق والرقابة.

المؤسسي في عملها  األداء تطویرر وجود ما یشیر إلى تبني مفهوم لم یتضح لدى بعض الدوائ أخرىومن ناحیة 

ذلك  إلىم بأي وحدة تنظیمیة موجودة لدیها، یضاف إناطة المهابسواء بوجود الوحدة التنظیمیة المعنیة بذلك أو 
4 

 

هذه الوحدات وعد انسجام خبرات واختصاصات العاملین فیها  إدارةالكوادر البشریة القائمة على في ضعف وجود 

 مهام المطلوب تنفیذها.مع طبیعة ال

الحاجة  أصبحتلذلك كل ذلك یشیر إلى عدم تبني مفهوم موحد أو منهجیة معتمدة تنظم عملیة تنفیذ هذه المهام، 

تطویر األداء المؤسسي ویعمل  ابة مرجعیة موحدة لدوائر الجهاز الحكومي في مجالیكون بمثملحة لوجود دلیل 

 من تاألهداف التي أنشئنها من تحقیق یمكّ بما مؤسسي واضح للوحدات التنظیمیة المعنیة  إطار على توفیر

 بشكل عام.الدوائر الحكومیة توحید الممارسات المتبعة في مجال االرتقاء بأداء  اجلها، كما یعمل على

 أهداف الدلیل

 .إیجاد مفهوم واضح وموحد ألهداف ومهام وحدات تطویر األداء المؤسسي 

 الجهاز الحكومي مؤسسات ودوائرالمؤسسي في  األداء تطویرممارسات المتبعة في تنفیذ مهام توحید ال. 

 أسس ومعاییر محددة للبنیة التنظیمیة لوحدات تطویر األداء المؤسسي وضع 

 المؤسسي في القطاع العام األداءوثیقة مرجعیة شاملة لعمل وحدات تطویر  توفیر 

  المؤسسي من خالل توضیح دورها وتكاملیة عملها والمتطلبات المختلفة  األداء تطویرتعزیز دور وحدات

 الالزمة لقیامها بالمهام المناطة بها.

 وتحدید الجهاز الحكومي دوائرالمؤسسي في  األداء تطویرعن واقع اعد في إعطاء مؤشر توفیر آلیة تس ،

 تطویر هذه المهام في الدائرة.نها أالتصویبیة التي من ش اإلجراءات

 نطاق العمل

  عامة رسمیة مؤسسةأو  سلطة ومجلس أ أو هیئة وأ دائرة أو وزارةیطبق هذا الدلیل في أي  

في هذا الدلیل فیما بعد بـ "الدائرة/  أو مؤسسة عامة خاضعة ألحكام نظام الخدمة المدنیة، ویشار إلیها

 الدوائر الحكومیة".
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5 

 

  ولیةؤمس تقعوتقع مسؤولیة التطبیق الرئیسیة لهذا الدلیل على اإلدارة العلیا في الدوائر الحكومیة، كما 

ال و  .حسب االختصاصالمستویات  جمیع على اءالمدراإلدارة التنفیذیة و عاتق علىالتطبیق التفصیلیة 

تفعیل عمل الوحدات التنظیمیة المعنیة بتطویر األداء المؤسسي وفق  من لجهاز الحكوميدوائر ابد ل

وتعمل وزارة تطویر القطاع العام على متابعة تطبیق  .األطر العامة والمبادئ التي یتضمنها هذا الدلیل

 .هاز الحكوميلدوائر الج هذا الدلیل خالل عملها في مجال تطویر البنیة التنظیمیة والهیاكل التنظیمیة

 محاور الدلیل

العام لمتطلبات تفعیل عمل الوحدات التنظیمیة المعنیة  اإلطاریغطي هذا الدلیل خمسة محاور رئیسیة تشكل  

 :بتطویر األداء المؤسسي في الدائرة وهي

 .المؤسسي األداء تطویرتقوم بها وحدات  أنالتي یجب  األدوارالمهام و  -1

 .العمل التي تضمن نجاح هذه الوحداتیات اإلطار العام إلجراءات وآل -2

 .المؤسسي األداءالبنیة التنظیمیة للوحدات التنظیمیة المعنیة بتطویر   -3

 .عمل هذه الوحداتلتفعیل الموارد البشریة الالزمة  -4

   .المختلفة الالزمة لتعزیز دور هذه الوحداتوالمتطلبات الموارد  -5

 الخاصة بتطویر األداء المؤسسيأهداف ومهام الوحدات التنظیمیة المحور األول: 

 :الوحدةهدف  -أ 

  تطویر وتحدیث السیاسات والخطط اإلستراتیجیة وخطط من خالل  للدائرة المؤسسي باألداءاالرتقاء

 .لذلك تطبیق اآللیات والمنهجیات الالزمةو  العمل التنفیذیة الخاصة بالدائرة ومتابعة تنفیذها

  وتطویرتطویر البنیة التنظیمیة وتقدیم خدماتها من خالل رفع كفاءة وفعالیة الدائرة في تنفیذ مهامها 

 .وتحدیثها بشكل مستمر وتبسیطها إجراءات العمل وتقییمها توثیقو  الخدمات المقدمة
6 

 

 :التي یجب أن تقوم بها الوحدة المهام األساسیة -ب 

 أنالمؤسسي في الدائرة فإنها البد من  األداءلتحقیق الفائدة المرجوة من وجود وحدة تنظیمیة معنیة بتطویر 

وأثرها  األهدافوالمتكاملة من حیث  من حیث المجالتعمل على تنفیذ مجموعة من المهام المتخصصة 

 مهام هذه الوحدة بالمجاالت التالیة:وتتلخص  .الدائرة أداءعلى تطویر 

 :االستراتیجي التخطیط -1

  وبما ینسجم مع  وغایات إنشائها أهدافهاالالزمة لتحقیق للدائرة إعداد وتطویر الخطة اإلستراتیجیة

ت التنظیمیة المختلفة في التنسیق مع الجهات المعنیة والوحدااألهداف واألولویات الوطنیة، وذلك ب

 الدائرة.

 وعدم وجود انسجامها مع األهداف المؤسسیة للدائرةللتأكد من خطط التنفیذیة ومراجعتها ال إعداد ،

التنسیق مع الوحدات ، وذلك بالمختلفة الدائرةتعارض أو تضارب بین أنشطة ومشاریع وبرامج 

  .التنظیمیة في الدائرة

 وخطط العمل التنفیذیة.اإلستراتیجیة  ت والتوصیات الالزمة لتطویر الخطةوضع االقتراحا 

 االستراتیجي مثل (خطط إدارة مختلفة التي تدخل ضمن نطاق التخطیط الالخطط  إعداد وتطویر

....)، وذلك بالتنسیق المسؤولیة المجتمعیة،و  إدارة المعرفة،خطة و خطط الطوارئ، و المخاطر، 

 مع الوحدات التنظیمیة المتخصصة في الدائرة.

 :والتقییم المتابعة -2

  وٕاصدار بشكل دورياإلستراتیجیة وخطط العمل التنفیذیة تنفیذ الخطة تقدم سیر العمل في متابعة ،

  التقاریر ذات العالقة.
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7 

 

 الوحدات الدائرة و التي یتم على أساسها قیاس أداء  األداءومؤشرات  وضع المعاییر واآللیات

 فیها. التنظیمیة

 المختلفة في الوحدات التنظیمیة و  األهداف اإلستراتیجیة والبرامج تقییم األداء واالنجاز على مستوى

 ، ورفع التوصیات لمعالجة االنحرافات.وبشكل دوري ومنتظم الدائرة

  العمل كممثل للدائرة وضابط ارتباط فیها مع كافة الجهات المعنیة بتقدم سیر العمل في الدائرة

 .ومتابعة أدائها

 :اإلداري والتنظیميتطویر ال -3

 تحدید نقاط ومواطن الضعف والخلل و  بشكل دوري للدائرةوالبنیة التنظیمیة  التنظیميالهیكل  تطویر

  .، وذلك وفق التشریعات الناظمة لذلكواقتراح فرص التحسین والتطویر الممكنة

 إلجراء التعدیالت المختلفة على الهیكلمع وزارة تطویر القطاع العام والجهات ذات العالقة  التنسیق 

 ت الساریة.األنظمة والتعلیماو  القوانین التنظیمي للدائرة وفق

 التنظیمیة بشكل دوري للوحداتوصف المهام الرئیسیة  وتحدیث مراجعة. 

  إلبداعتبني المبادرات في مجالي التمیز واو االبداع دعم. 

  د واإلمكانیات التي تساهم في تطویر احتیاجات الدائرة من الموار تحدید دراسة المساهمة في إجراء

 أدائها.

  والوحدات ، والتنسیق مع التقاریر ومراجعتها إعدادالمشاركة في و ئز تنسیق عمل الجوامأسسة و

 التنظیمیة المعنیة في الدائرة والجهات المانحة لتلك الجوائز.

 ریر الالزمة انظمة الجودة العالمیة والمحلیة وكتابة التقأداریة و نظمة اإلاأل تنسیق الحصول على

 و المنفذة.أوالمتابعة مع الجهات الراعیة 

8 

 

 الخدمات والعملیات:تطویر  -4

  بالتنسیق مع الوحدات التنظیمیة في الدائرة. والخدمات واإلجراءات وتوثیق العملیاتتصمیم وتطویر 

  إعادة هندسة اإلجراءات والعملیات وتبسیطها وأتمتتها بالتنسیق مع الوحدات التنظیمیة في الدائرة

تصاالت وتكنولوجیا المعلومات/ الحكومة والجهات ذات العالقة (وزارة تطویر القطاع العام، وزارة اال

 االلكترونیة،...).

  الخدمات التي تقدمهاو  الدائرةإجراءات عمل قیاسیة فعالة لكافة عملیات وحفظ وتحدیث توثیق. 

 .قیاس فعالیة أداء العملیات المطبقة واقتراح سبل تطویرها بالتنسیق مع كافة الجهات المعنیة 

  الوحدات التنظیمیة المختلفة  دى التزام وتطبیقموضع المعاییر واآللیات التي یتم على أساسها قیاس

 المعتمدة.القیاسیة إلجراءات العمل 

  الخدمةإدارة العالقة مع الشركاء ومتلقي. 

 بشكل الخدمة  قیاس رضا متلقيو  مستوى الخدمة المقدمة لمتلقیها تطویرلیات آبني سیاسات و ت

 دوري.

 

 إال  ؤسسي بكافة المهام الواردة أعاله،بشكل عام یجب أن تقوم الوحدة التنظیمیة المعنیة بتطویر األداء الم

 .الدائرة  مهام وطبیعة حجمأن حجم العمل ومدى التوسع في تنفیذ كل مهمة یعتمد على 

 األداء المؤسسي: بتطویر المعنیة التنظیمیة الوحدة تقع ضمن نطاق عمل أخرى مهام -ج 

 مهام إدارة المعرفة: -1

إدارة المعرفة هي عملیة تحدید وتخطیط وتنظیم واستخدام الموجودات المعرفیة داخل الدائرة، فهي تشمل 

واختیارها وتنظیمها واستخدامها  علیهاعلى تولید المعرفة والحصول  الدائرةالعملیات التي تساعد 
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 .قیاس فعالیة أداء العملیات المطبقة واقتراح سبل تطویرها بالتنسیق مع كافة الجهات المعنیة 

  الوحدات التنظیمیة المختلفة  دى التزام وتطبیقموضع المعاییر واآللیات التي یتم على أساسها قیاس

 المعتمدة.القیاسیة إلجراءات العمل 

  الخدمةإدارة العالقة مع الشركاء ومتلقي. 

 بشكل الخدمة  قیاس رضا متلقيو  مستوى الخدمة المقدمة لمتلقیها تطویرلیات آبني سیاسات و ت

 دوري.

 

 إال  ؤسسي بكافة المهام الواردة أعاله،بشكل عام یجب أن تقوم الوحدة التنظیمیة المعنیة بتطویر األداء الم

 .الدائرة  مهام وطبیعة حجمأن حجم العمل ومدى التوسع في تنفیذ كل مهمة یعتمد على 

 األداء المؤسسي: بتطویر المعنیة التنظیمیة الوحدة تقع ضمن نطاق عمل أخرى مهام -ج 

 مهام إدارة المعرفة: -1

إدارة المعرفة هي عملیة تحدید وتخطیط وتنظیم واستخدام الموجودات المعرفیة داخل الدائرة، فهي تشمل 

واختیارها وتنظیمها واستخدامها  علیهاعلى تولید المعرفة والحصول  الدائرةالعملیات التي تساعد 
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الدائرة إلى المعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها المعرفة الضمنیة و نشرها وتحویل تخزینها و و 

 مدخالت تدعم عملیة اتخاذ القرار والتخطیط االستراتیجي.

وباألخذ بعین االعتبار أن الهدف الرئیسي إلدارة المعرفة هو ضمان قیام الدائرة بمهامها بكفاءة وفاعلیة 

 المعنیة التنظیمیة الوحدةهذه المهام من خالل  عملیة تنفیذتنسیق فإنه من األولى أن یتم  ،وتطویر أدائها

 األداء المؤسسي وعلى النحو التالي: بتطویر

المؤسسي بالتنسیق مع الوحدة  األداء بتطویر المعنیة التنظیمیة الوحدةالبعد التكنولوجي: تقوم  -

المعنیة بتكنولوجیا المعلومات بتحدید المتطلبات التكنولوجیة (بنیة تحتیة، أجهزة، برمجیات،...) 

الالزمة لتحقیق أفضل مستوى من إدارة وتخزین ونشر المعرفة في المؤسسة وتتولى الوحدات 

 دامة وصیانة هذه المتطلبات.التنظیمیة المعنیة بالحاسوب وتكنولوجیا المعلومات توفیر وإ 

المؤسسي بالتنسیق مع  األداء بتطویر المعنیة التنظیمیة الوحدةالبعد التنظیمي واللوجستي: تقوم  -

واآللیات الالزمة المعرفة)  إدارة(منهجیة اإلدارة العلیا وباقي الوحدات التنظیمیة بوضع المنهجیة 

اإلجراءات والتسهیالت وتخزینها ونشرها ووضع لضمان الحصول على المعرفة والتحكم بها وٕادارتها 

 ومتابعة تنفیذها.العملیات توثیق والوسائل المساعدة و 

األداء المؤسسي وضع آلیات وتبني  بتطویر المعنیة التنظیمیة الوحدة: تتولى تثقیفي والقیميالبعد ال -

ة، وبناء شبكات فاعلة وبناء جماعات من صناع المعرفمشاریع لتعزیز ثقافة تقاسم المعرفة وتبادلها 

 .من العالقات بین األفراد، وتأسیس ثقافة تنظیمیة داعمة

 مهام الحكومة االلكترونیة: -2

على شكل مبادرات أو برامج  سواءً  ظهر مفهوم الحكومة االلكترونیة مؤخرًا على مستوى عالمي وٕاقلیمي

أو مشاریع تهدف إلى إحداث نقلة نوعیة في آلیة تقدیم الخدمات والمعامالت الحكومیة وذلك من خالل 
10 

 

استخدام وسائل االتصاالت والتكنولوجیا الحدیثة في تقدیم الخدمات وتوفیر المعلومات لألفراد وقطاع 

 األعمال.

 2001بادر جاللة الملك عبداهللا الثاني عام  ،االلكترونیةضرورة التحول للتعامالت نظرًا ألهمیة و و 

حیث ت وتكنولوجیا المعلومات بتنفیذه، باإلعالن عن برنامج الحكومة االلكترونیة وتكلیف وزارة االتصاال

تقدیم الخدمات إلكترونیا وذلك باستخدام وسائل االتصال عملیات تعزیز  مهمةالبرنامج  تولىی

ووضع الخطط جمیع دوائر الجهاز الحكومي تنسیق جهود لة والعمل كنقطة مركزی والتكنولوجیا المختلفة

 .لتقدیم الخدمات والمعامالت الحكومیة إلكترونیًا وتزویدها بالمعاییر والخبرات الضروریة

وبدخول مفهوم التطویر المؤسسي بمنظوره الشامل الذي یعتبر عملیة تطویر الخدمات واإلجراءات 

وره الرئیسیة تصبح مهام الحكومة االلكترونیة (أو الحكومة الذكیة) أحد المجاالت وأتمتتها احد محا

الرئیسیة لعمل وحدات تطویر األداء المؤسسي، ونظرًا لوجود بعدین رئیسیین لبرنامج الحكومة 

 االلكترونیة فیكون تنفیذ هذه المهام على النحو التالي:

المؤسسي وبالتعاون  األداء بتطویر المعنیة التنظیمیة الوحدةالبعد التنظیمي واإلجرائي: تتولى  -

والتنسیق مع الوحدات التنظیمیة األخرى في المؤسسة توثیق اإلجراءات والخدمات وتبسیطها وٕاعادة 

 هندستها وتهیئتها لتقدیمها الكترونیًا.

لوحدة التنظیمیة األداء المؤسسي وا بتطویر المعنیة التنظیمیة الوحدةالبعد الفني والتكنولوجي: تقوم  -

المعنیة بالحاسوب وتكنولوجیا المعلومات بالتنسیق مع إدارة برنامج الحكومة االلكترونیة بإعداد 

المتطلبات الالزمة من البرمجیات والبنیة التكنولوجیة والربط االلكتروني والتي تمكن الدائرة من إتاحة 

 خدماتها وتنفیذ عملیاتها الكترونیًا. 
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الدائرة إلى المعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها المعرفة الضمنیة و نشرها وتحویل تخزینها و و 

 مدخالت تدعم عملیة اتخاذ القرار والتخطیط االستراتیجي.

وباألخذ بعین االعتبار أن الهدف الرئیسي إلدارة المعرفة هو ضمان قیام الدائرة بمهامها بكفاءة وفاعلیة 

 المعنیة التنظیمیة الوحدةهذه المهام من خالل  عملیة تنفیذتنسیق فإنه من األولى أن یتم  ،وتطویر أدائها

 األداء المؤسسي وعلى النحو التالي: بتطویر

المؤسسي بالتنسیق مع الوحدة  األداء بتطویر المعنیة التنظیمیة الوحدةالبعد التكنولوجي: تقوم  -

المعنیة بتكنولوجیا المعلومات بتحدید المتطلبات التكنولوجیة (بنیة تحتیة، أجهزة، برمجیات،...) 

الالزمة لتحقیق أفضل مستوى من إدارة وتخزین ونشر المعرفة في المؤسسة وتتولى الوحدات 

 دامة وصیانة هذه المتطلبات.التنظیمیة المعنیة بالحاسوب وتكنولوجیا المعلومات توفیر وإ 

المؤسسي بالتنسیق مع  األداء بتطویر المعنیة التنظیمیة الوحدةالبعد التنظیمي واللوجستي: تقوم  -

واآللیات الالزمة المعرفة)  إدارة(منهجیة اإلدارة العلیا وباقي الوحدات التنظیمیة بوضع المنهجیة 

اإلجراءات والتسهیالت وتخزینها ونشرها ووضع لضمان الحصول على المعرفة والتحكم بها وٕادارتها 

 ومتابعة تنفیذها.العملیات توثیق والوسائل المساعدة و 

األداء المؤسسي وضع آلیات وتبني  بتطویر المعنیة التنظیمیة الوحدة: تتولى تثقیفي والقیميالبعد ال -

ة، وبناء شبكات فاعلة وبناء جماعات من صناع المعرفمشاریع لتعزیز ثقافة تقاسم المعرفة وتبادلها 

 .من العالقات بین األفراد، وتأسیس ثقافة تنظیمیة داعمة

 مهام الحكومة االلكترونیة: -2

على شكل مبادرات أو برامج  سواءً  ظهر مفهوم الحكومة االلكترونیة مؤخرًا على مستوى عالمي وٕاقلیمي

أو مشاریع تهدف إلى إحداث نقلة نوعیة في آلیة تقدیم الخدمات والمعامالت الحكومیة وذلك من خالل 
10 

 

استخدام وسائل االتصاالت والتكنولوجیا الحدیثة في تقدیم الخدمات وتوفیر المعلومات لألفراد وقطاع 

 األعمال.

 2001بادر جاللة الملك عبداهللا الثاني عام  ،االلكترونیةضرورة التحول للتعامالت نظرًا ألهمیة و و 

حیث ت وتكنولوجیا المعلومات بتنفیذه، باإلعالن عن برنامج الحكومة االلكترونیة وتكلیف وزارة االتصاال

تقدیم الخدمات إلكترونیا وذلك باستخدام وسائل االتصال عملیات تعزیز  مهمةالبرنامج  تولىی

ووضع الخطط جمیع دوائر الجهاز الحكومي تنسیق جهود لة والعمل كنقطة مركزی والتكنولوجیا المختلفة

 .لتقدیم الخدمات والمعامالت الحكومیة إلكترونیًا وتزویدها بالمعاییر والخبرات الضروریة

وبدخول مفهوم التطویر المؤسسي بمنظوره الشامل الذي یعتبر عملیة تطویر الخدمات واإلجراءات 

وره الرئیسیة تصبح مهام الحكومة االلكترونیة (أو الحكومة الذكیة) أحد المجاالت وأتمتتها احد محا

الرئیسیة لعمل وحدات تطویر األداء المؤسسي، ونظرًا لوجود بعدین رئیسیین لبرنامج الحكومة 

 االلكترونیة فیكون تنفیذ هذه المهام على النحو التالي:

المؤسسي وبالتعاون  األداء بتطویر المعنیة التنظیمیة الوحدةالبعد التنظیمي واإلجرائي: تتولى  -

والتنسیق مع الوحدات التنظیمیة األخرى في المؤسسة توثیق اإلجراءات والخدمات وتبسیطها وٕاعادة 

 هندستها وتهیئتها لتقدیمها الكترونیًا.

لوحدة التنظیمیة األداء المؤسسي وا بتطویر المعنیة التنظیمیة الوحدةالبعد الفني والتكنولوجي: تقوم  -

المعنیة بالحاسوب وتكنولوجیا المعلومات بالتنسیق مع إدارة برنامج الحكومة االلكترونیة بإعداد 

المتطلبات الالزمة من البرمجیات والبنیة التكنولوجیة والربط االلكتروني والتي تمكن الدائرة من إتاحة 

 خدماتها وتنفیذ عملیاتها الكترونیًا. 
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المؤسسي فإنه یمكن أن تتخذ األداء تطویر كومة االلكترونیة في عمل وحدات مهام ومضامین الحونظرًا ألهمیة 

 : داخل الوحدة التنظیمیة التالیة األشكالهذه المهام أحد 

الوحدة للقیام بمهام الحكومة االلكترونیة وذلك في حال كانت  من موظفي العدد الالزمتخصیص  -

 ."شعبة أو وحدةبمستوى إداري "المؤسسي  األداءالوحدة التنظیمیة المعنیة بتطویر 

المعنیة ة الوحدة التنظیمی في حال كانت مهامتخصیص "شعبة" للقیام بمهام الحكومة االلكترونیة  -

 .بمستوى إداري "قسم" المؤسسي األداءبتطویر 

المعنیة ة الوحدة التنظیمی في حال كانت مهامتخصیص "قسم" للقیام بمهام الحكومة االلكترونیة  -

 "مدیریة".بمستوى إداري  المؤسسي األداءبتطویر 

   سیقیة:مهام تن -3

نظرًا لوجود تكامل بین مهام الوحدة التنظیمیة المعنیة بالتطویر المؤسسي مع مهام لجان التخطیط 

فإنه من الممكن أن تقدم  ،بعة خصوصًا في مجال دراسة خطط وبرامج ومشاریع الدائرةاوالتنسیق والمت

 مهام سكرتاریا اللجنة من خالل الوحدة أو أحد موظفیها.

 لیات العملاإلطار العام إلجراءات وآالمحور الثاني: 

م اهي أحد مهاألداء المؤسسي  بتطویر المعنیة التنظیمیة لوحدةلإن إعداد وتوثیق إجراءات العمل التفصیلیة 

، وتقوم بها جنبًا إلى جنب مع إعداد وتوثیق اإلجراءات الخاصة بكل وحدة تنظیمیة في الهیكل التنظیمي الوحدة

تنفیذها لضمان  تقوم بها الوحدةللدائرة، إال انه یمكن وضع اإلطار العام لمنهجیة العمل وابرز اإلجراءات التي 

 ، ویمكن توضیحها على النحو التالي:للمهام المناطة بها

 

12 

 

 طیط االستراتیجيالتخ -1

إن عملیة إعداد الخطة اإلستراتیجیة للدائرة هي مسؤولیة مشتركة لجمیع العاملین فیها تحت رعایة 

المشاركة المؤسسي فیتمثل ب األداء تطویرالتنظیمیة المعنیة بوحدات الاإلدارة العلیا، أما دور وٕاشراف 

(اإلعداد، التنفیذ،  اإلستراتیجیة للدائرة بكافة مراحلهاعملیة إعداد ومتابعة تنفیذ الخطة والتنسیق في 

 :وتتمثل ابرز اإلجراءات التي یتم تنفیذها بما یلي، المتابعة والتقییم)

  وتحدید  االستراتیجي لتخطیط/اللجنة التي ستتولى عملیة افریقالالتنسیق مع اإلدارة العلیا لتحدید

یق وتحدید المدة الزمنیة الالزمة إلنجاز مشروع المسؤولیات وتوزیع الصالحیات على أعضاء الفر 

 ذ اإلجراءات التي تتضمن مشاركة اإلدارة العلیا والتزامها بعملیة التخطیط.اخاتو  اإلستراتیجیة الخطة

 الجهات المعنیة داخل الدائرة وخارجهاو  الشركاء معالعالقة  إدارة ) & partners 

Stakeholders دلیل  إلىللدائرة (باالستناد الخطة اإلستراتیجیة ) لضمان مشاركتهم في إعداد

وزارة تطویر القطاع المنشور على الموقع االلكتروني لالنهج التشاركي في التخطیط االستراتیجي 

 العام).

 اللجنة وٕادارة اجتماعاته وتوثیقها.فریقتنسیق عمل ال/ 

  العمل المحیطة وتحدید توفیر وتجمیع البیانات المطلوبة وترتیبها وتصنیفها، ودراسة ظروف

  .األهداف واألولویات الوطنیة والمبادرات ذات العالقة بعمل الدائرة

  إعداد النماذج الالزمة لعملیة التخطیط واإلطار العام للخطة اإلستراتیجیة والخطة التنفیذیة للدائرة

 والتنسیق مع الوحدات التنظیمیة األخرى لتعبئة النماذج والبیانات المطلوبة.

 .العمل كوحدة مركزیة الستقبال كافة المالحظات والمقترحات المتعلقة بالخطة اإلستراتیجیة للدائرة 
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المؤسسي فإنه یمكن أن تتخذ األداء تطویر كومة االلكترونیة في عمل وحدات مهام ومضامین الحونظرًا ألهمیة 

 : داخل الوحدة التنظیمیة التالیة األشكالهذه المهام أحد 

الوحدة للقیام بمهام الحكومة االلكترونیة وذلك في حال كانت  من موظفي العدد الالزمتخصیص  -

 ."شعبة أو وحدةبمستوى إداري "المؤسسي  األداءالوحدة التنظیمیة المعنیة بتطویر 

المعنیة ة الوحدة التنظیمی في حال كانت مهامتخصیص "شعبة" للقیام بمهام الحكومة االلكترونیة  -

 .بمستوى إداري "قسم" المؤسسي األداءبتطویر 

المعنیة ة الوحدة التنظیمی في حال كانت مهامتخصیص "قسم" للقیام بمهام الحكومة االلكترونیة  -

 "مدیریة".بمستوى إداري  المؤسسي األداءبتطویر 

   سیقیة:مهام تن -3

نظرًا لوجود تكامل بین مهام الوحدة التنظیمیة المعنیة بالتطویر المؤسسي مع مهام لجان التخطیط 

فإنه من الممكن أن تقدم  ،بعة خصوصًا في مجال دراسة خطط وبرامج ومشاریع الدائرةاوالتنسیق والمت

 مهام سكرتاریا اللجنة من خالل الوحدة أو أحد موظفیها.

 لیات العملاإلطار العام إلجراءات وآالمحور الثاني: 

م اهي أحد مهاألداء المؤسسي  بتطویر المعنیة التنظیمیة لوحدةلإن إعداد وتوثیق إجراءات العمل التفصیلیة 
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 طیط االستراتیجيالتخ -1

إن عملیة إعداد الخطة اإلستراتیجیة للدائرة هي مسؤولیة مشتركة لجمیع العاملین فیها تحت رعایة 
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(اإلعداد، التنفیذ،  اإلستراتیجیة للدائرة بكافة مراحلهاعملیة إعداد ومتابعة تنفیذ الخطة والتنسیق في 

 :وتتمثل ابرز اإلجراءات التي یتم تنفیذها بما یلي، المتابعة والتقییم)

  وتحدید  االستراتیجي لتخطیط/اللجنة التي ستتولى عملیة افریقالالتنسیق مع اإلدارة العلیا لتحدید

یق وتحدید المدة الزمنیة الالزمة إلنجاز مشروع المسؤولیات وتوزیع الصالحیات على أعضاء الفر 

 ذ اإلجراءات التي تتضمن مشاركة اإلدارة العلیا والتزامها بعملیة التخطیط.اخاتو  اإلستراتیجیة الخطة

 الجهات المعنیة داخل الدائرة وخارجهاو  الشركاء معالعالقة  إدارة ) & partners 
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وزارة تطویر القطاع المنشور على الموقع االلكتروني لالنهج التشاركي في التخطیط االستراتیجي 
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  العمل المحیطة وتحدید توفیر وتجمیع البیانات المطلوبة وترتیبها وتصنیفها، ودراسة ظروف

  .األهداف واألولویات الوطنیة والمبادرات ذات العالقة بعمل الدائرة

  إعداد النماذج الالزمة لعملیة التخطیط واإلطار العام للخطة اإلستراتیجیة والخطة التنفیذیة للدائرة

 والتنسیق مع الوحدات التنظیمیة األخرى لتعبئة النماذج والبیانات المطلوبة.
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 اللجنة في إعداد الصیاغة األولیة للخطة اإلستراتیجیة والتنفیذیة ومناقشتها مع اإلدارة فریقمشاركة ال/

 العلیا.

 لدائرة.إعداد الصیغة النهائیة للخطة اإلستراتیجیة والخطة التنفیذیة ل 

 اللجنة واعتمادها من االدارة العلیا في الدائرة.فریقاعتماد الخطة من ال/ 

 .نشر وتوزیع الخطة والتوعیة بها داخلیًا، وخارجیًا مع الشركاء المعنیین 

 ابرز اإلجراءات التي تقوم بها الوحدة في مرحلة التنفیذ:  

 یذیة وتعمیمها على الوحدات التنظیمیة إعداد نماذج تقاریر تقدم سیر العمل في تنفیذ الخطة التنف

 المختلفة.

 .متابعة وتنسیق عملیة تعبئة تقاریر اإلنجاز (تقدم سیر العمل) الفردیة وتجمیعها في تقاریر شمولیة 

  اإلدارةتقاریر اإلنجاز بشكل دوري وتحدید االنحرافات عن مؤشرات األداء ومناقشتها مع ورفع إعداد 

 العلیا.

 التصحیحیة ومتابعة تنفیذها. اإلجراءاتأسالیب المعالجة وتحدید  المساهمة في إیجاد 

  االجتماع بشكل دوري مع الوحدات التنظیمیة المختلفة إعداد التقاریر الخاصة بإنجازات الدائرة و

 االنجازات.و واإلدارة العلیا لمناقشة تقاریر تقدم سیر العمل 

 .وتزوید الجهات المعنیة بها 

  والوحدات التنظیمیة المختلفة للمساهمة في توفیر الموارد واإلمكانیات التنسیق مع المدیریات

 المختلفة التي تمكن الوحدات التنظیمیة المختلفة من انجاز مشاریعها.

 .المساهمة في إیجاد الحلول المناسبة لمعالجة معیقات التنفیذ 

  في الخطة التنفیذیة (إن وجدت التي تقع مسؤولیة تنفیذها على الوحدة نفسها مشاریعالتنفیذ.( 

14 

 

 ابرز اإلجراءات التي تقوم بها الوحدة في المتابعة والتقییم: 

هناك فرق بین المتابعة والتقییم، فالمتابعة عملیة مستمرة یبرز دورها في مرحلة التنفیذ، بینما التقییم 

وضح الفروقات عملیة مرحلیة تركز على النتائج والمنظور الشمولي ألداء الدائرة، والجدول التالي ی

 الرئیسیة بین المتابعة والتقییم:

 المتابعة التقییم

 الخطط والمشاریع تنفیذتعنى بمتابعة  الخطط والمشاریع أهدافیق تعنى بتحدید مستوى تحق

 عملیة مستمرة طویلة المدى) او/متوسط و( عملیة مرحلیة

 ترصد سیر العمل تقدم تحلیل معمق وشامل

 على المخرجات والمؤشرات تركز تركز على النتائج

 توفر بیانات آنیة للتنفیذ توفر البیانات الالزمة للتخطیط والتطویر

 توفر بیانات ذات طابع إداري وتنفیذي تقدم توصیات ذات طابع استراتیجي

 تصحیحیة فوریة إجراءات توصیات تطویریة طویلة المدى

المؤسسي، ویمكنها القیام بمجموعة من  األداء تطویرمتابعة والتقییم هي مهمة وحدات وبشكل عام فإن ال

 اإلجراءات لتنفیذ هذه المهام، ومنها:

 إدارة وتشغیل نظام الكتروني للمتابعة والتقییم ما أمكن. 

 .متابعة تحدیث البیانات على نظام المتابعة االلكتروني 

 في الدائرة بالتعاون مع مدراء  متابعة وتقییم األداء واالنجاز على مستوى الوحدات التنظیمیة المختلفة

 تلك الوحدات.
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  تحلیل مؤشرات األداء وٕاعداد التقاریر الفردیة للوحدات التنظیمیة داخل الدائرة والتقاریر اإلجمالیة

 ألداء الدائرة بشكل عام.

  والتنفیذیة في ضوء تقییم األداء. اإلستراتیجیةتقدیم توصیات لتحدیث الخطط 

 واالستراتیجیة ائجها وربطها مع تحقیق األهداف المؤسسیةتحلیل اثر االنجازات ونت. 

  ةالعمل الخاص المتعلقة بتطویر أداء الدائرة ووضع خطط الدراسات وٕاعدادجمع المعلومات وتحلیلها 

 إلى اإلدارة العلیا.ورفعها  بتنفیذها

  حول  واالنجاز وبشكل مستمر للوحدات التنظیمیة المختلفة في الدائرة األداءتقدیم تغذیة راجعة حول

والتنفیذیة وتقدیم توصیات باإلجراءات التصحیحیة لمعالجة  اإلستراتیجیةنسب االنجاز من الخطة 

 االنحرافات خالل عملیة التنفیذ.

 ارة العلیا وخطط العمل التنفیذیة ورفعها إلى اإلد إعداد تقاریر سیر العمل بخصوص الخطة اإلستراتیجیة

ن الوحدة من أن تقدم تصورًا شامًال لإلدارة العلیا حول تقدم سیر یوذلك لتمك، في الدائرة بشكل دوري

العمل وكفاءة األداء على مستوى الوحدات التنظیمیة المختلفة من ناحیة وعلى مستوى الدائرة بشكل 

 :لتالیة، وذلك وفق المصفوفة اعام
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الفترة  مضمونه اسم التقریر المجال
 الزمنیة

 الجهة المعنیة

عة
تاب

الم
 

تقریر تفصیلي یوضح اإلجراءات التي تم تنفیذها  تقدم سیر العمل
 في المشاریع الواردة في الخطة التنفیذیة للدائرة

األمین العام/ المدیر العام  شهریاً 
 والمدراء والمساعدین

Management 
Report  ) تقریر

 ) واقع حال

تقریر ملخص عن حالة كل مشروع (یسیر وفق 
المخطط، متأخر، متعثر،...) ویوضح أسباب 

 ومبررات التأخیر والتعثر

اإلدارة العلیا (الوزیر،  شهریاً 
 المجالس،......)

تقدم سیر عمل 
 تراكمي

تقریر تفصیلي یوضح االنجازات التراكمیة 
 الخطة التنفیذیة للدائرةللمشاریع الواردة في 

نصف 
سنوي 
 وسنوي

                     اإلدارة العلیا 
األمین العام/ المدیر العام 

 والمدراء والمساعدین

تقریر واقع حال 
 تراكمي

تقریر ملخص عن حالة كل مشروع (یسیر وفق 
المخطط، متأخر، متعثر،...) ویوضح أسباب 

 ومبررات التأخیر والتعثر

نصف 
سنوي 

 سنويو 

 رئاسة الوزراء

(قد یتعلق ببرنامج او حسب طلب الجهة المعنیة  تقاریر متخصصة
 قطاع معین،....)خطة وطنیة او 

حسب 
طلب 
الجهة 
 المعنیة 

رئاسة الوزراء، وزارة التخطیط 
والتعاون الدولي، دائرة الموازنة 

العامة، مؤسسات رقابیة، 
 جهات مانحة،...

ییم
لتق

ا
 

تقریر تفصیلي حول مستویات األداء للوحدات  تقییم أداء مرحلي
من حیث تنفیذ  التنظیمیة المختلفة في الدائرة
 اإلستراتیجیة المشاریع الواردة في الخطة

نصف 
سنوي 
 وسنوي

                      اإلدارة العلیا
األمین العام/ المدیر العام 

 والمدراء والمساعدین

تقریر یوضح تقییم أداء الدائرة على مستوى  تقییم سنوي
 ضمن الخطة اإلستراتیجیةالمشاریع التي تنفذها 

 رئاسة الوزراء سنوي

 تقییم إستراتیجیة 

 

تقاریر تقییم نتائج واثر المشاریع والبرامج 
والسیاسات التي تنفذها الدائرة وتحلیل مدى 

مساهمة ما یتم تنفیذه على ارض الواقع في تحقیق 
األهداف اإلستراتیجیة للدائرة، ومقارنة ما خطط له 

یمكن مسؤولیة إعداده للوحدة و وما تم تنفیذه فعلیًا (
بالتنسیق مع لجهة محایدة إجراء هذا التقییم 

 الوحدة)

یعتمد على 
عمر 
الخطة 

 األقل(على 
تقریرین في 

عمر 
 الخطة)

 اإلدارة العلیا 

األمین العام/ المدیر العام 
 والمدراء والمساعدین
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 خالل عملیة التخطیط االستراتیجي ومتابعة التنفیذ:المؤسسي  األداءوالشكل التالي یوضح دور وحدات تطویر 

 المؤسسي األداءدور وحدات تطویر  المرحلة

 اإلستراتیجیةالخطة  وتطویر إعداد
 التنسیق والمشاركة في اإلعداد

 أعداد الخطط التنفیذیة والتفصیلیة

 التنفیذ

 متابعة التنفیذ وٕاعداد التقاریر

 التوصیة باإلجراءات التصحیحیة ومتابعتها

الوحدة التي تقع مسؤولیة تنفیذها على المشاریع تنفیذ 
 (إن وجدت)

 التقییم

 تنفیذ عملیة التقییم

بهدف ذات الطابع االستراتیجي تقدیم التوصیات 
 تطویر الخطة اإلستراتیجیة

 
 التطویر اإلداري والتنظیمي: -2

المؤسسي القیام بمجموعة من اإلجراءات لضمان قیامها بالمهام المتعلقة  األداءلوحدات تطویر یمكن 

 بالتطویر اإلداري والبناء التنظیمي للدائرة، ومن أبرزها:

   مراجعة الهیكل التنظیمي للدائرة بشكل دوري وتحدید مواقع الضعف وفرص التطویر الممكنة ورفع

التوصیات الى المرجع المختص بالدائرة لیصار الى تحویل هذه التوصیات الى اللجنة التي تكلف 

18 

 

 أحكام(وفق  بدراسة الهیكل التنظیمي في الدائرة ومن ثم تعدیل الهیكل التنظیمي حسب األصول

 نظام استحداث الدوائر الحكومیة وتطویر الهیاكل التنظیمیة النافذ).

  رصد ومتابعة اي قرارات حكومیة او برامج او تشریعات معدلة تمس البنیة التنظیمیة للدائرة او

 تنعكس علیها لتقوم بدراستها ورفع التوصیات بشأنها الى المرجع المختص.

 والطلبات المتعلقة بالبنیة التنظیمیة للوحدات التنظیمیة  استقبال المقترحات والمالحظات والشكاوى

 المختلفة في الدائرة ودراستها ورفع التوصیات بشأنها الى المرجع المختص.

  اللجان الخاصة بهیكلة الدائرة إلجراء التعدیالت المطلوبة  أعمالتنسیق وتقدیم الدعم الفني ومتابعة

 التعلیمات الساریة.وفق اآللیات المنصوص علیها في األنظمة و 

  للدائرة  اإلدارينظام التنظیم  إعدادتقدیم الدعم الفني لوحدة الشؤون القانونیة خالل تعدیل أو

 خصوصًا فیما یتعلق بالبنیة التنظیمیة.

  تمثیل الدائرة في مناقشة الهیكل التنظیمي لها مع الدوائر الحكومیة األخرى ذات العالقة (وزارة

 دیوان الخدمة المدنیة، دائرة الموازنة العامة،...).تطویر القطاع العام، 

  التنسیق مع الوحدات التنظیمیة المختلفة إلعداد الدلیل التنظیمي (دلیل المهام) الخاص بالدائرة

 والذي یتضمن كافة المهام المناطة بكل وحدة تنظیمیة على الهیكل التنظیمي للدائرة.

 ریة والمهام المناطة بالدائرة وتقدیم التوصیات لمعالجة دراسات المواءمة بین الموارد البش إجراء

 الى المرجع المختص والوحدات التنظیمیة ذات العالقة. الفجوات

  توثیق الهیكل التنظیمي والتغییرات التي تطرأ علیه وأرشفتها وضمان نشر النسخة المعتمدة باستخدام

 كافة وسائل النشر المعتمدة بالدائرة.

 یوضح آلیة عمل وحدة تطویر األداء المؤسسي في تطویر البنیة التنظیمیة للدائرة:والشكل التالي 
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 تاحرتقم
تاظحالمو
 فلتخم نم
 تادحولا

 يف ةیمیظنتلا
 ةرئادلا

 ریوطت ةرازو
 ماعلا عاطقلا

 عجرملا
 صتخملا

 رارقإ(
)تایصوتلا

 ریوطت ةدحو
 ءادألا

 يسسؤملا
 ةیتاذ ةردابم(

 ةعجارم ،
 ،ةیرود
 ةباجتسا

) تاحرتقمل
 لیلدلا دادعإو

 يمیظنتلا
)ماھملا لیلد(

 طیطختلا ةنجل
ةعباتملاو قیسنتلاو

 ةداعإب ةصاخ ةنجل وأ
ةلكیھلا

 تایصوتلاب ةبطاخملا  

  قیسنت  

 تاحرتقملا ةساردب  فیلكت     ةرازولا تاظحالم  

   قیسنت  

     اھتسارد دعب تاحرتقملا عفر  

 تارارق
 سلجم
ءارزولا

-------------

 عوضخلا
 ىدحإل

 ةداعا تایلمع
ةلكیھلا

-------------

 تاعیرشت
 لاطت ةلدعم
ةرئادلا ماھم

 عفر
تایصوتلا

 ةرئادلل ةیمیظنتلا ةینبلا ریوطت يف يسسؤملا ءادألا ریوطت تادحو رود

 

 

  مشاركة الوحدات التنظیمیة المعنیة في دراسة احتیاجات الدائرة المختلفة من اإلمكانیات والموارد

 أداء الدائرة بشكل عام.المختلفة الالزمة لتطویر 

  ونطاق العمل والتنسیق مع الجهات المعنیة التي تنفذ مشاریع ذات عالقة وضع الشروط المرجعیة

 .بتطویر األداء المؤسسي في الدائرة

  رصد وتوثیق المبادرات اإلبداعیة ذات العالقة بعمل الدائرة والتنسیق مع الجهات ذات العالقة

 الدائرة.لتفعیلها بما یخدم عمل 

  العمل كضابط ارتباط بین الدائرة والجهات المعنیة بمنح شهادات التمیز واإلبداع، وتنسیق عمل

 الفرق الداخلیة التي تعمل في مجال اإلبداع والتمیز.

  .المشاركة في كتابة التقاریر (الداخلیة والخارجیة) ذات العالقة بالتمیز واإلبداع 

  ة (تنظیم وتنسیق ومتابعة فرق العمل).في الدائر  هاتطبیقمتابعة أنظمة إدارة الجودة و وضع  

2014وزارة تطویر القطاع العام   

20 

 

  التنسیق مع الشركاء والجهات المانحة وتزویدهم بأولویات الدعم من البرامج والمشاریع والمعلومات

 الالزمة ومتابعة تنفیذها مع الوحدات التنظیمیة المختلفة مع الدائرة.

 تطویر الخدمات والعملیات: -3

  ٕعداد دلیل الخدمات بالتنسیق مع الوحدات التنظیمیة ذات العالقة.حصر خدمات الدائرة وا 

 .تنسیق عملیة توثیق وأرشفة كافة اإلجراءات والعملیات التي تنفذ في الدائرة 

 .دراسة العملیات واإلجراءات وٕاعادة هندستها وتبسیطها 

 .تهیئة العملیات واإلجراءات إلتاحتها الكترونیًا وأتمتتها 

  نشر خدمات الدائرة بالوسائل الممكنة (الكترونیًا، ورقیًا، لوحات إرشادیة،.....) وذلك بالتنسیق مع

الوحدات التنظیمیة ذات العالقة، والتأكد من تحدیث الخدمات واإلجراءات المنشورة على الموقع 

 االلكتروني للدائرة. 

 ت من داخل الدائرة وخارجها، والتنسیق تفعیل نظام إلدارة الشكاوي واستقبال المالحظات والمقترحا

 مع الوحدات التنظیمیة لدراستها ومتابعتها وٕایجاد الحلول المناسبة لها.

  ،إجراء الدراسات المسحیة واإلحصائیة لتحدید احتیاجات متلقي الخدمة وقیاس مستوى الرضا

توصیات التي من شأنها ومناقشة نتائج المسوحات مع الوحدات التنظیمیة المختلفة للدائرة وتقدیم ال

 زیادة مستوى الرضا لدى متلقي خدمات الدائرة.

  لتفعیل مكتب لخدمة الجمهور خصوصًا اذا كانت الدائرة تقدم خدمات  والتوصیاتتقدیم الدراسات

  تستدعي االتصال المباشر مع متلقي الخدمة.

  ضلى في مجال تطویر واالطالع المستمر على التجارب والممارسات الفإجراء دراسات المقارنة

 وتوظیفها فیما یخدم عمل الدائرة. الخدماتمستوى جودة 
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 .تهیئة العملیات واإلجراءات إلتاحتها الكترونیًا وأتمتتها 

  نشر خدمات الدائرة بالوسائل الممكنة (الكترونیًا، ورقیًا، لوحات إرشادیة،.....) وذلك بالتنسیق مع

الوحدات التنظیمیة ذات العالقة، والتأكد من تحدیث الخدمات واإلجراءات المنشورة على الموقع 

 االلكتروني للدائرة. 

 ت من داخل الدائرة وخارجها، والتنسیق تفعیل نظام إلدارة الشكاوي واستقبال المالحظات والمقترحا

 مع الوحدات التنظیمیة لدراستها ومتابعتها وٕایجاد الحلول المناسبة لها.

  ،إجراء الدراسات المسحیة واإلحصائیة لتحدید احتیاجات متلقي الخدمة وقیاس مستوى الرضا

توصیات التي من شأنها ومناقشة نتائج المسوحات مع الوحدات التنظیمیة المختلفة للدائرة وتقدیم ال

 زیادة مستوى الرضا لدى متلقي خدمات الدائرة.

  لتفعیل مكتب لخدمة الجمهور خصوصًا اذا كانت الدائرة تقدم خدمات  والتوصیاتتقدیم الدراسات

  تستدعي االتصال المباشر مع متلقي الخدمة.

  ضلى في مجال تطویر واالطالع المستمر على التجارب والممارسات الفإجراء دراسات المقارنة

 وتوظیفها فیما یخدم عمل الدائرة. الخدماتمستوى جودة 
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لوحدات تطویر األداء المؤسسي القیام باإلجراءات المتعلقة بتطویر عملیات وخدمات الدائرة ویمكن 

سیق مع والتي تضمن التزامها بأحكام نظام تطویر الخدمات الحكومیة النافذ من خالل التعاون والتن

والشكل التالي یوضح دور كل من وحدات تطویر األداء المؤسسي ووزارة وزارة تطویر القطاع العام. 

 تطویر القطاع العام في تطویر الخدمات والعملیات في الدائرة:

 

ينف معد جمارب– تاودأ– تایجھنمو ةلدأ- ةیموكحلا تامدخلا ریوطت ماظن- ةماع تاسایس

 ةمدخ لكل ةقاطب دادعإو ةرئادلا اھمدقت يتلا تامدخلا دیدحت-
تایلمعلاو تامدخلا لیلد دادعإ-
ةمدخلا يقلتم تاجایتحا دیدحت-
يلعفلا ءادألا ىوتسم سایق-
اھتعباتمو تاحارتقالا عم لماعتلا ةیجھنم قیبطت-
روھمجلا ةمدخ بتكم ریوطت-
 تاودألاو تایلآلا ىلع مھبیردتو نیفظوملا ةیعوت-
 تامدخلا میدقت رییاعمو تاءارجإلاو

تامدخلا ریوطتب ةصاخلا ةماعلا ةسایسلا عضو-
 ينفلا معدلا میدقتو ةلدألاو تاودألاو تایجھنملا ریفوت-
 روھمجلا ةمدخ بتاكمل يداشرإلا لیلدلاب مازتلالل
يواكشلاو تاحرتقملا عم لماعتلا ةیجھنمو
 ریوطتب وقلعتملا تاساردلا دادعال ةرئادلا عم نواعتلا-
اھیف تامدخلا ةدوج
ةفدھتسملا اھتایوتسمو تامدخلا رییاعم ریوطت-

 ماظنلا قیبطت ةعباتم   
  نلعملا ریغ ينادیم مییقتو ةینادیم تارایز ءارجا

   نواعتو قیسنت  

تامدخلاو تایلمعلا ریوطت يف يسسؤملا ءادألا ریوطت تادحو رود

مادختساو قیبطت

يسسؤملا ءادالا ریوطت ةدحو/ ةرئادلا  تامدخلا ریوطت ةیریدم/ ماعلا عاطقلا ریوطت ةرازو
تاءارجالا طیسبتو

ثیدحتو ریوطت

 

 

 

اموزارة تطویر القطاع الع  

22 

 

 التنظیمیة الخاصة بتطویر األداء المؤسسينیة التنظیمیة للوحدات بالالمحور الثالث: 

وطبیعة وعدد  اإلداريعلى الهیكل التنظیمي للدائرة وجهة ارتباطها ومستواها بالبنیة التنظیمیة موقع الوحدة  یقصد

 الوحدات التنظیمیة التي تنبثق عنها.

ضرورة  إلى أشارتقد ) من نظام استحداث الدوائر الحكومیة وتطویر الهیاكل التنظیمیة 7المادة ( أنبالرغم من و 

یتم ماهیة ومستوى هذه الوحدة تحدید  أن إالفي الدائرة ومتابعته،  األداءوجود وحدة تنظیمیة تعنى بتطویر 

 :وأهمهاالمعاییر مجموعة من تحدیده بناء على 

 یلي: هذا المعیار ماویندرج تحت حجم الدائرة  -1

 وطبیعة اختصاصاتهم عدد موظفي الدائرة. 

   على مستوى المملكةاالنتشار الجغرافي للدائرة. 

  من حیث وجود الدوائر المرتبطة  األكثر(إن وجد). وعادًة تكون الوزارات هي عدد الدوائر المرتبطة

 .األخرىالقطاعات  أوبها في ذات القطاع 

 ویندرج تحت هذا المعیار ما یلي:، طبیعة مهام الدائرة -2

  تشهد تطور تكنولوجي وفني متسارع. مهام فنیة متخصصةوجود 

 على عمل الدائرة متكررةالنمطیة ال هیمنة األعمال. 

 ومعدل تكرارها عدد الخدمات التي تقدمها الدائرة. 

 وتباینها. تعدد اإلجراءات وتشعبها ومدى تعقیدها 

 البیئة الخارجیةتطورات مدى تأثر الدائرة ب .  

 مدى تأثیر الدائرة على الدوائر األخرى العاملة في القطاع. 
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اقتصار التخطیط ورسم السیاسات المركزیة والالمركزیة في التخطیط ورسم السیاسات: ویقصد بذلك  -3

 في المیدان.وجود حاجة لتنفیذ جزء من هذه المهام  أوعلى مركز الدائرة  األداءومتابعة 

تطویر في  التوسع المرحلي إلى الدائرة تحتاجمدى  أي إلىبه المؤسسي للدائرة: ویقصد واقع األداء  -4

، ویمكن ان یظهر ذلك من خالل مهامها بكفاءة وفاعلیة وأداء أهدافهاتحقیق (مجهود ووقت) ل أدائها

الملك عبداهللا الثاني للتمیز والتقییم المیداني  مركزوتقاریر تقاریر التقییم التي تنفذها الجهات المختلفة 

 غیر المعلن.

مشاریع تتعلق بتطویر  إلىطویلة المدى مترجمة  إستراتیجیة أهدافللدائرة: وجود  اإلستراتیجیةالخطة  -5

 أداء الدائرة وتحتاج الى كادر بشري وٕامكانیات مختلفة لتنفیذها.

المؤسسي على كافة مؤسسات ودوائر الجهاز  األداء تطویریمكن تعمیم بنیة تنظیمیة موحدة لال وبالتالي 

دائرة من  البنیة التنظیمیة المناسبة لكل إلىانه یمكن التوصل  إالي، فلكل دائرة خصوصیتها وطبیعتها، الحكوم

اردة أعاله والبنیة التنظیمیة للوحدة، حیث انه من الممكن أن تأخذ مؤشرات تجمع بین المعاییر الو  إیجادخالل 

 األداء"تطویر یظهر مسمى  أن، مع ضرورة الستة الموضحة في الجدول التالي لبنیة التنظیمیة احد األشكالا

 :المؤسسي" في اسم الوحدة التنظیمیة المعنیة بذلك

 المعاییر االسترشادیة التوضیح المستوى واالرتباط الرقم

"مديرية" ترتبط باألمني العام/ املدير  .1
املساعدين) او تتبع احد العام (أو بأحد 

 االدارات وينبثق عنها أقسام متخصصة

إذا يف ضوء ضخامة عبء العمل و (
ميكن فصل اقتضت الضرورة ذلك 

التخطيط عن املتابعة يف قسمني 
  خمتلفني)

 طبيعة املهام فنية متخصصة تشهد تطور تكنولوجي وفين متسارع  -
مع وجود  كبريعدد اإلجراءات واخلدمات اليت تقدمها الدائرة   -

 تباين يف جماالهتا
 انتشار جغرايف واسع على مستوى اململكة  -
 )1000أكثر من عدد موظفني كبري( -
 التخطيط واملتابعة مركزي يف الدائرة -
 عدد الدوائر املتأثرة او اليت تؤثر يف الدائرة كبري -
 احتواء اخلطة اإلسرتاتيجية على مشاريع ذات عالقة -

المدیر / االمین العام
 العام 

مدیریة التخطیط وتطویر 
 االداء المؤسسي

قسم التخطیط 
 والمتابعة

قسم تطویر 
 الخدمات والعملیات

 1مدیریة  2مدیریة 

24 

 

 المعاییر االسترشادیة التوضیح المستوى واالرتباط الرقم

ترتبط باألمني "وحدة مبستوى مديرية"  .2
العام/املدير العام (أو بأحد املساعدين) 

 وال يتبعها أقسام

 

 فنية متخصصةطبيعة املهام  -
 عدد اإلجراءات واخلدمات اليت تقدمها الدائرة متوسطة -
 انتشار جغرايف حمدود -
 )999-200عدد موظفني متوسط ( -
 التخطيط على مستوى الدائرة فقط -
تؤثر يف عمل الدائرة متوسط او عدد الدوائر املتأثرة او اليت  -

 قليل

"وحدة مبستوى قسم" ترتبط باألمني  .3
العام/ املدير العام (او بأحد املساعدين) 
وال يتبعها وحدات تنظيمية اخرى 

 "شعب"

 

 طبيعة املهام يغلب عليها النمطية املتكررة -
 عدد اإلجراءات واخلدمات اليت تقدمها الدائرة قليل -
 جداً  انتشار جغرايف حمدود -
 )200عدد موظفني قليل (اقل من    -
 التخطيط على مستوى الدائرة فقط -
 عدد الدوائر املتأثرة او اليت تؤثر يف عمل الدائرة قليل -

 "قسم" يتبع احد املديريات التالية: .4
مديرية إدارة املوارد البشرية  -

 وتطوير األداء املؤسسي
مديرية الشؤون اإلدارية أو  -

 اإلدارية واملالية  
مديرية املوارد البشرية  -

  والشؤون اإلدارية

 طبيعة املهام منطية املتكررة -
 عدد اإلجراءات واخلدمات اليت تقدمها الدائرة قليل -
 انتشار جغرايف حمدود جداً  -
 )200عدد موظفني قليل (اقل من  -
 التخطيط على مستوى الدائرة فقط -
جداً عدد الدوائر املتأثرة او اليت تؤثر يف عمل الدائرة قليل  -

 او غري موجود

" شعبة" تتبع احد األقسام املعنية  .5
بالشؤون االدارية او التخطيط 
والدراسات. او إدارة املوارد البشرية او 

 تنمية املوارد البشرية 

 

 طبيعة املهام منطية متكررة -
 عدد اإلجراءات واخلدمات اليت تقدمها الدائرة قليل جداً  -
 ال يوجد انتشار جغرايف -
 )200موظفني قليل (اقل من عدد  -
 التخطيط على مستوى الدائرة فقط -
عدد الدوائر املتأثرة او اليت تؤثر يف عمل الدائرة قليل جداً  -

 او غري موجود

/  االمین العام
 المدیر العام

 1مدیریة  2مدیریة  3مدیریة 

وحدة التخطیط وتطویر 
 االداء المؤسسي 

/  االمین العام
 المدیر العام

 1مدیریة  2مدیریة  3مدیریة 

وحدة التخطیط وتطویر 
 االداء المؤسسي 

المدیر / االمین العام
 العام 

 (........)مدیریة 

قسم التخطیط وتطویر 
 االداء المؤسسي

 ......قسم 

 1مدیریة  2مدیریة 

المدیر / االمین العام
 العام 

 (........)مدیریة 

 ....قسم 

شعبة تطویر 
 االداء المؤسسي

 .....شعبة 

 ......قسم 

 1مدیریة  2مدیریة 
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مشاریع تتعلق بتطویر  إلىطویلة المدى مترجمة  إستراتیجیة أهدافللدائرة: وجود  اإلستراتیجیةالخطة  -5
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24 
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 او غري موجود

" شعبة" تتبع احد األقسام املعنية  .5
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 طبيعة املهام منطية متكررة -
 عدد اإلجراءات واخلدمات اليت تقدمها الدائرة قليل جداً  -
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 ....قسم 
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 ......قسم 

 1مدیریة  2مدیریة 
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 الموارد البشریةالمحور الرابع: 

ال بد من توفر  فإنه ،المؤسسي بمهامها بكفاءة وفاعلیة األداء تطویریام الوحدة التنظیمیة المعنیة بلضمان ق

التي تتناسب وطبیعة المهام المناطة بالوحدة، وذلك من حیث العدد والمؤهالت المؤهلة والمدربة الموارد البشریة 

 العملیة. العلمیة والخبرات

لواردة ا األشكالمن  أيوالتي قد تأخذ  لهاینسجم عدد موظفي الوحدة مع البنیة التنظیمیة  أنیجب وبشكل عام 

من الموارد البشریة  ادنىالبنیة التنظیمیة تفرض حد  أنحیث الواردة في هذا الدلیل، نیة التنظیمیة" في فصل "الب

على ما  أساسيیعتمد بشكل  األدنىعن ذلك الحد التوسع في حجم الموارد البشریة  أماالالزمة لقیامها بمهامها، 

 یلي:

المثال معیار عدد ، فعلى سبیل على الدائرةسابقا ً الواردة معاییر البنیة التنظیمیة التباین في مدى انطباق  -1

، فمن المنطقي ان موظف )1000أكثر من (وجود مدیریة للدائرة التي تضم  إلى أشارموظفي الدائرة 

موظف،  1500من الدائرة التي تضم  أكثرموظف  3000یكون عدد موظفي الوحدة للدائرة التي تضم 

  لباقي المعاییر.بالنسبة  األمروكذلك 

 المادیة لتفعیل عمل الوحدة.المالیة و  اإلمكانیاتمدى توفر  -2

 .البرمجیات والبنیة التكنولوجیا لعمل الوحدةمدى توفر  -3

 .الخبرات التراكمیة في عمل الوحدة -4

 بمواردها البشریة.للدائرة فیما یتعلق  اإلستراتیجیةالتوجهات  -5

 

 

26 

 

 من الموظفین الالزمین لقیام الوحدة بمهامها بكفاءة وفاعلیة: األدنىیوضح الحد والجدول التالي   

العدد المتوقع  البنية التنظيمية
 للموظفين

 العدد (*) المسمى الوظيفي

"مديرية" ترتبط باألمين العام/ المدير العام (أو 
 بأحد المساعدين) ويتبعها أقسام

(يمكن فصل التخطيط عن المتابعة والتقييم في قسمين 
 مختلفين إذا اقتضت الضرورة ذلك)

7 

 1 مدير مديرية التخطيط وتطوير األداء املؤسسي

 1 التخطيط واملتابعةرئيس قسم 

 1 والعمليات اخلدماترئيس قسم تطوير 

 2 باحث رئيسي

 2 )مساعد( أو باحث باحث 

"وحدة بمستوى مديرية" ترتبط باألمين 
المساعدين) وال العام/المدير العام (أو بأحد 
 يتبعها أقسام

5 

 1 املؤسسي األداءمدير وحدة التخطيط وتطوير 

 1 باحث رئيسي

 3 )مساعد(أو باحث باحث 

"وحدة بمستوى قسم" ترتبط باألمين العام/ 
المدير العام (او بأحد المساعدين) وال يتبعها 

 وحدات تنظيمية اخرى "شعب"
4 

 1 املؤسسيالتخطيط وتطوير األداء رئيس قسم 

 1 باحث رئيسي

 2 )مساعدباحث (او باحث 

 "قسم" يتبع احد المديريات التالية:
 مديرية إدارة الموارد البشرية وتطوير األداء المؤسسي -

 مديرية الشؤون اإلدارية أو اإلدارية والمالية -
 مديرية الموارد البشرية والشؤون اإلدارية -

3 

 1 املؤسسيرئيس قسم التخطيط وتطوير األداء 

 1 باحث رئيسي

 1 )مساعدباحث (او باحث 

بالشؤون  " شعبة" تتبع احد األقسام المعنية
إدارة الموارد او التخطيط والدراسات. او  االدارية

 البشرية او تنمية الموارد البشرية 
2 

 1 التخطيط وتطوير األداء املؤسسي شعبةرئيس 

 1 باحث رئيسي

 

 

 

 طاع العاموزارة تطویر الق

العمل ووفق األشكال التنظیمیة التي  یمكن ان یكون احد الباحثین المشار إلیھم معني بمھام الحكومة االلكترونیة ویمكن إضافة وحدات تنظیمیة متخصصة لھذه الغایة في ضوء حجم
 .10تم إیرادھا تحت عنوان "مھام الحكومة االلكترونیة" صفحة 
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 المؤسسي األداء تطویروارد البشریة العاملة في وحدات الم مؤهالتاالختصاصات و 

  األساسیةالمتطلبات: 

 احد االختصاصات التالیة:في  (بكالوریوس) األولىالدرجة الجامعیة  -

 العامة اإلدارة أو األعمال إدارة 

 التخطیط االستراتیجي 

 الهندسة الصناعیة 

  اإلداریةنظم المعلومات  

  بالوحدة.هام المناطة بالمتخصص ذو عالقة 

 مهارات أساسیة: الحاسوب، اللغة االنجلیزیة، االتصال. -

  المرغوبةالمتطلبات: 

 أعالهالدرجة الجامعیة الثانیة (ماجستیر) في التخصصات الوارد ذكرها  -

 :خبرات في المجاالت التالیة -

 .التطویر المؤسسي 

 التخطیط االستراتیجي. 

  والعملیات اإلجراءاتهندسة. 

 المتابعة والتقییم. 

 األداء(مثل جائزة الملك عبداهللا الثاني لتمیز جوائز التمیز  اإللمام والمعرفة الكافیة بأهم معاییر 

جائزة الموظف  ،الحكومي اإلبداعالحكومي والشفافیة، جائزة الخدمة الحكومیة المتمیزة، جائزة 

 .وبمختلف معاییر هذه الجوائز )...الحكومي المتمیز،

  الجودة المختلفة. أنظمة أو اإلداریة األنظمةالعمل في مجال تطبیق 

28 

 

 في المجاالت التالیة:دورات تدریبیة  -

 .التطویر المؤسسي 

 التخطیط االستراتیجي. 

 هندسة العملیات واإلجراءات. 

 وٕاعادة التنظیم السلوك التنظیمي. 

 تنمیة وٕادارة الموارد البشریة. 

 المتابعة والتقییم. 

  ، إدارة الوقت.العمل بروح الفریقو  ، القیادة: التفكیر المنطقيمهارات -

 المؤسسي األداء تطویرتلفة الالزمة لتعزیز دور وحدات المخوالمتطلبات الموارد المحور الخامس: 

هي العامل الرئیسي لنجاح الوحدة، إال أن هناك موارد ومتطلبات أخرى  البشریة المؤهلة أن المواردبالرغم من 

 تسهم بشكل كبیر في إنجاح عمل الوحدة وتعظیم االستفادة من وجودها، ویمكن تلخیص أبرزها بما یلي:

 متطلبات تنظیمیة -أ 

 كافة ىلععلى موقع الدائرة ومعمم  الوحدة مطبوع ومحدث ومنشور خدماتو دلیل إجراءات  وجود 

 .األخرى التنظیمیة لوحداتا

 ىلع ةملكا  جاهزة للخدمات التي یتم تقدیمها متضمنة تعمیمات وٕارشادات التعبئة استخدام نماذج 

 .نموذج ن كلم فیةلالخ الصفحة

 الوحدة ورسالة ةورؤی الوظیفیة والمسمیات وحدةلل التنظیمي الهیكل ازر إب. 

 عمل الوحدةب قةلالمتع المستجدات آخر ىلع یاً ورق أو/و الكترونیاً  نالموظفی اطالع. 
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 المؤسسي األداء تطویروارد البشریة العاملة في وحدات الم مؤهالتاالختصاصات و 

  األساسیةالمتطلبات: 

 احد االختصاصات التالیة:في  (بكالوریوس) األولىالدرجة الجامعیة  -

 العامة اإلدارة أو األعمال إدارة 

 التخطیط االستراتیجي 

 الهندسة الصناعیة 

  اإلداریةنظم المعلومات  

  بالوحدة.هام المناطة بالمتخصص ذو عالقة 

 مهارات أساسیة: الحاسوب، اللغة االنجلیزیة، االتصال. -

  المرغوبةالمتطلبات: 

 أعالهالدرجة الجامعیة الثانیة (ماجستیر) في التخصصات الوارد ذكرها  -

 :خبرات في المجاالت التالیة -

 .التطویر المؤسسي 

 التخطیط االستراتیجي. 

  والعملیات اإلجراءاتهندسة. 

 المتابعة والتقییم. 

 األداء(مثل جائزة الملك عبداهللا الثاني لتمیز جوائز التمیز  اإللمام والمعرفة الكافیة بأهم معاییر 

جائزة الموظف  ،الحكومي اإلبداعالحكومي والشفافیة، جائزة الخدمة الحكومیة المتمیزة، جائزة 

 .وبمختلف معاییر هذه الجوائز )...الحكومي المتمیز،

  الجودة المختلفة. أنظمة أو اإلداریة األنظمةالعمل في مجال تطبیق 

28 

 

 في المجاالت التالیة:دورات تدریبیة  -

 .التطویر المؤسسي 

 التخطیط االستراتیجي. 

 هندسة العملیات واإلجراءات. 

 وٕاعادة التنظیم السلوك التنظیمي. 

 تنمیة وٕادارة الموارد البشریة. 

 المتابعة والتقییم. 

  ، إدارة الوقت.العمل بروح الفریقو  ، القیادة: التفكیر المنطقيمهارات -

 المؤسسي األداء تطویرتلفة الالزمة لتعزیز دور وحدات المخوالمتطلبات الموارد المحور الخامس: 

هي العامل الرئیسي لنجاح الوحدة، إال أن هناك موارد ومتطلبات أخرى  البشریة المؤهلة أن المواردبالرغم من 

 تسهم بشكل كبیر في إنجاح عمل الوحدة وتعظیم االستفادة من وجودها، ویمكن تلخیص أبرزها بما یلي:

 متطلبات تنظیمیة -أ 

 كافة ىلععلى موقع الدائرة ومعمم  الوحدة مطبوع ومحدث ومنشور خدماتو دلیل إجراءات  وجود 

 .األخرى التنظیمیة لوحداتا

 ىلع ةملكا  جاهزة للخدمات التي یتم تقدیمها متضمنة تعمیمات وٕارشادات التعبئة استخدام نماذج 

 .نموذج ن كلم فیةلالخ الصفحة

 الوحدة ورسالة ةورؤی الوظیفیة والمسمیات وحدةلل التنظیمي الهیكل ازر إب. 

 عمل الوحدةب قةلالمتع المستجدات آخر ىلع یاً ورق أو/و الكترونیاً  نالموظفی اطالع. 
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29 

 

 دعم اإلدارة العلیا  - ب

ال بد من توافر دعم مباشر من قبل اإلدارة العلیا من حیث تفویض  ،لضمان نجاح عمل الوحدة

قنوات اتصال فعالة لدعم متخذي القرار وٕاشراك مسؤولي الوحدة بعملیات ووجود الصالحیات المناسبة 

 االستراتیجي.اتخاذ القرار والتخطیط 

 العمل وبیئة ظروف -ج

 الوحدة و موظفي عددمع  تتناسب في مبنى الدائرةللوحدة مساحة كافیة ومحددة مكان و تخصیص 

 .الدائرة

 واألجهزة المعدات -د

توفیر كافة مستلزمات الوحدة من المكاتب والخزائن لحفظ الملفات وأجهزة حاسوب وغیرها والتي تمكن 

 أو أي وسیلة بالوحدة خاصموظفي الوحدة من أداء مهامها بكفاءة وفعالیة مع ضرورة وجود صندوق 

 .اتحار االقت قىللت

 متطلبات تكنولوجیة -هـ

  ومطورة محدثة حاسوب زةهأج فرتو. 

 نظام متابعة وتقییم، أنظمة أتمتة  الدائرة فيالعمل  احتیاجات كافة بيتل ةمحوسب أنظمة وجود)

 .وهندسة عملیات،.....)

 ومحدثة بالمرونة متتس بیانات قاعدة. 

  وحدةعمل ال هلتس الدائرة في یةلداخ تنار انت شبكة فرتو. 

  فر ربط الكتروني مع الجهات ذات العالقةتو )Stakeholders الدائرة.) بعمل 

 الوحدة في الحاسوب زةهألج المستمرة الصیانة نتأمی. 

30 

 

 ومعرفیة متطلبات تدریبیة  -و

تبني وتنفیذ برامج تدریبیة متخصصة في مجاالت عمل وحدات تطویر األداء المؤسسي وضمان 

إلزامیة إلحاق موظفي الوحدة بهذه الدورات بشكل دوري ومنتظم بشكل یواكب التطورات والتوجهات 

اإلداریة الحدیثة في مجال عمل الوحدة، باإلضافة إلى عقد ورش توعیة ونقل معرفة في هذا المجال 

 لسائر الوحدات التنظیمیة في الدائرة.

 

 



دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس   |   547

29 

 

 دعم اإلدارة العلیا  - ب

ال بد من توافر دعم مباشر من قبل اإلدارة العلیا من حیث تفویض  ،لضمان نجاح عمل الوحدة

قنوات اتصال فعالة لدعم متخذي القرار وٕاشراك مسؤولي الوحدة بعملیات ووجود الصالحیات المناسبة 

 االستراتیجي.اتخاذ القرار والتخطیط 

 العمل وبیئة ظروف -ج

 الوحدة و موظفي عددمع  تتناسب في مبنى الدائرةللوحدة مساحة كافیة ومحددة مكان و تخصیص 

 .الدائرة

 واألجهزة المعدات -د

توفیر كافة مستلزمات الوحدة من المكاتب والخزائن لحفظ الملفات وأجهزة حاسوب وغیرها والتي تمكن 

 أو أي وسیلة بالوحدة خاصموظفي الوحدة من أداء مهامها بكفاءة وفعالیة مع ضرورة وجود صندوق 

 .اتحار االقت قىللت

 متطلبات تكنولوجیة -هـ

  ومطورة محدثة حاسوب زةهأج فرتو. 

 نظام متابعة وتقییم، أنظمة أتمتة  الدائرة فيالعمل  احتیاجات كافة بيتل ةمحوسب أنظمة وجود)

 .وهندسة عملیات،.....)

 ومحدثة بالمرونة متتس بیانات قاعدة. 

  وحدةعمل ال هلتس الدائرة في یةلداخ تنار انت شبكة فرتو. 

  فر ربط الكتروني مع الجهات ذات العالقةتو )Stakeholders الدائرة.) بعمل 

 الوحدة في الحاسوب زةهألج المستمرة الصیانة نتأمی. 

30 

 

 ومعرفیة متطلبات تدریبیة  -و

تبني وتنفیذ برامج تدریبیة متخصصة في مجاالت عمل وحدات تطویر األداء المؤسسي وضمان 

إلزامیة إلحاق موظفي الوحدة بهذه الدورات بشكل دوري ومنتظم بشكل یواكب التطورات والتوجهات 

اإلداریة الحدیثة في مجال عمل الوحدة، باإلضافة إلى عقد ورش توعیة ونقل معرفة في هذا المجال 

 لسائر الوحدات التنظیمیة في الدائرة.

 

 



548   |   دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس

31
 

 

ذج
مو

ن
 

قیی
ت

ال 
 ح

قع
 وا

م
ویر

تط
 

داء
األ

ا 
ي 

سس
مؤ

ل
 

اذ 
تخ

 با
قوم

ك ت
 ذل

ضوء
ي 

 وف
ها،

 فی
سي

ؤس
الم

اء 
ألد

ر ا
طوی

ل ت
 حا

اقع
 لو

تي
 ذا

ییم
 تق

راء
 إج

مي
كو

الح
ز 

جها
ت ال

سسا
مؤ

ن ل
مك

ی
ات

راء
إلج

ا
 

في
مة 

الز
ة ال

ویبی
ص

الت
 

ل 
حا

ال) 
م (

تقیی
ة ال

یج
 نت

نت
كا

 أو
ًال)

(قلی
ي 

د ف
ساع

ة ت
تالی

ة ال
فوف

ص
والم

 ،
راء

إج
 

ر 
توف

م و
تقیی

ا ال
هذ

كنة
مم

ة ال
ویبی

ص
 الت

ات
راء

إلج
ت ل

رحا
مقت

: 

جال
الم

 
ییم

التق
ر 

عیا
م

 
ییم

التق
 

ات
دو

أ
 

قق
تح

 
راء

إلج
ا

 ات
ویبی

ص
الت

 ة

یة 
ظیم

التن
 

نیة
الب

حدة
للو

 
وجد

ت
 

ي 
ي ف

سس
مؤ

 ال
داء

 األ
ویر

تط
ة ب

عنی
 م

میة
ظی

 تن
حدة

و ئرة
الدا

 
 نعم

 ال
ئرة

للدا
ي 

ظیم
التن

ل 
هیك

ال
 

- 
ئرة

للدا
ي 

ظیم
التن

ل 
هیك

ل ال
عدی

ت
 

ف
شرا

 اإل
اق

ونط
ط 

رتبا
 اال

هة
وج

ري 
إلدا

ى ا
ستو

الم
ب 

اس
یتن

 
في

ة 
وارد

 ال
ییر

معا
 ال

مع
 

د 
بن

ت 
حدا

للو
ة 

یمی
نظ

 الت
نیة

الب
ء 

ألدا
 ا

ویر
تط

 ب
صة

خا
 ال

میة
ظی

التن
سي

ؤس
الم

 
هذا

ن 
م

 
لیل

الد
 

 نعم
 ال

- 
ئرة

للدا
ي 

ظیم
التن

ل 
هیك

ال
 

- 
ریة

 إدا
رات

قرا
 

- 
ري

إلدا
م ا

ظی
التن

ام 
نظ

 

ر 
عایی

الم
ع 

 م
سب

تتنا
ة 

وحد
 ال

خل
 دا

ریة
إلدا

ت ا
یما

قس
الت

ة 
وارد

ال
یة 

ظیم
التن

ت 
حدا

للو
ة 

یمی
نظ

 الت
نیة

 الب
بند

ي 
ف

لیل
 الد

هذا
ن 

ي م
سس

مؤ
ء ال

ألدا
ر ا

طوی
 بت

صة
خا

ال
. 

عم 
ن

 
 ال

- 
ل 

هیك
ال

ئرة
للدا

ي 
ظیم

التن
 

- 
ریة

 إدا
رات

قرا
 

- 
ري

إلدا
م ا

ظی
التن

ام 
نظ

 

 ت
وجد

ی
ف

وص
 و

عام
ل 

شك
 ب

حدة
الو

م 
مها

 ل
یق

وث
 

ام 
مه

ل
نها

 ع
ثقة

منب
ة ال

یمی
نظ

 الت
ات

وحد
ال

 
 نعم

 ال
- 

ي 
 ف

تمد
مع

 ال
هام

الم
 

لیل
د

ئرة
الدا

 
- 

ریة
 إدا

رات
قرا

 

- 
ئرة

للدا
ي 

ظیم
التن

ل 
هیك

ل ال
عدی

ت
 

- 
ئرة

الدا
ام 

مه
ل 

دلی
ر 

طوی
 وت

یث
حد

ت
 

32
 

 

جال
الم

 
ییم

التق
ر 

عیا
م

 
ییم

التق
 

ات
دو

أ
 

قق
تح

 
راء

إلج
ا

 ات
ویبی

ص
الت

 ة

ام 
مه

رى
 أخ

میة
ظی

 تن
ات

وحد
ي 

رة ف
كر

 مت
غیر

دة 
وح

ال
 

 نعم
 ال

- 
هام

الم
ل 

دلی
 

- 
مي

ظی
التن

ل 
هیك

ال
 

- 
ض 

 ار
لى

 ع
لیة

 فع
ات

رس
مما اقع
الو

 

-  
لیل

ر د
طوی

 وت
یث

حد
ت

 
هام

الم
 

- 
یع 

وز
 وت

مي
ظی

التن
ل 

هیك
 ال

دیل
تع

هام
الم

 

- 
یع 

وز
ة ت

عاد
 بإ

ریة
 إدا

رات
 قرا

خاذ
ات

ام.
مه

ال
 

ي 
ظف

ومو
دة 

وح
 ال

في
وظ

ى م
 لد

حة
ض

 وا
حدة

الو
ام 

ومه
ور 

د
عام

ل 
شك

رة ب
دائ

ال
 

 نعم
 ال

- 
ین

ظف
مو

ة لل
صی

شخ
ة ال

قابل
الم

 

 
- 

یة 
ریب

 تد
رات

ودو
ة 

وعی
ش ت

ور
د 

عق
صة

ص
تخ

م
 

طة 
منو

 ال
هام

الم
م ب

تقو
 و

اقع
الو

ض 
 ار

لى
 ع

ّعلة
 مف

حدة
الو

لیة
فاع

ة و
فاء

 بك
بها

 
 نعم

 ال
- 

حدة
الو

ل 
عم

ت 
رجا

مخ
 

- 
ر 

وفی
 وت

حدة
الو

 
مل

 ع
عیل

تف
رها

 دو
عیل

 لتف
لفة

خت
الم

ت 
طلبا

لمت
ا

 

ة 
وحد

 ال
ول

سؤ
م

ق 
سی

والتن
ط 

طی
تخ

 ال
جنة

 ل
في

و 
ض

ع ئرة
الدا

ي 
ة ف

ابع
لمت

وا
 

 نعم
 ال

- 
ري

إلدا
م ا

ظی
التن

ام 
نظ

 

- 
جنة

 الل
كیل

تش
ر 

قرا
 

- 
جنة

 الل
كیل

تش
دة 

إعا
 

ریة
بش

د ال
وار

الم
 

ی
حد 

 وال
مل

الع
جم 

 ح
مع

دة 
وح

ي ال
ظف

مو
دد 

 ع
سب

تنا نى
ألد

ا
 

ي 
ة ف

وارد
ة ال

شری
 الب

وارد
الم

ت 
طلبا

 مت
من

ند 
الب

ذا 
 ه

في
یة 

شر
 الب

وارد
الم

ق ب
تعل

الم
لیل

الد
 

 نعم
 ال

- 
رة 

دائ
 ال

في
وظ

 م
ماء

 اس
ف

كش
تهم

خبرا
م و

الته
مؤه

و
 

- 
تها

عبئ
 وت

مة
الئ

ر م
واغ

 ش
اث

حد
ست

ا
 

- 
ل 

داخ
 

ین
ظف

مو
 ال

زیع
 تو

ادة
إع

ئرة
الدا

 

- 
صة

ص
تخ

ة م
ریبی

 تد
رات

 دو
عقد

 
ع 

 م
ین

ظف
مو

 ال
رات

وخب
ت 

هال
ومؤ

ت 
صا

صا
خت

ب ا
اس

تتن
ت 

طلبا
لمت

ا
ي 

ة ف
شری

 الب
وارد

الم
ق ب

تعل
الم

ند 
 الب

في
دة 

وار
ال

 نعم
 ال

- 
ف 

كش
ماء

أس
 

رة 
دائ

 ال
في

وظ
م



دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس   |   549

31
 

 

ذج
مو

ن
 

قیی
ت

ال 
 ح

قع
 وا

م
ویر

تط
 

داء
األ

ا 
ي 

سس
مؤ

ل
 

اذ 
تخ

 با
قوم

ك ت
 ذل

ضوء
ي 

 وف
ها،

 فی
سي

ؤس
الم

اء 
ألد

ر ا
طوی

ل ت
 حا

اقع
 لو

تي
 ذا

ییم
 تق

راء
 إج

مي
كو

الح
ز 

جها
ت ال

سسا
مؤ

ن ل
مك

ی
ات

راء
إلج

ا
 

في
مة 

الز
ة ال

ویبی
ص

الت
 

ل 
حا

ال) 
م (

تقیی
ة ال

یج
 نت

نت
كا

 أو
ًال)

(قلی
ي 

د ف
ساع

ة ت
تالی

ة ال
فوف

ص
والم

 ،
راء

إج
 

ر 
توف

م و
تقیی

ا ال
هذ

كنة
مم

ة ال
ویبی

ص
 الت

ات
راء

إلج
ت ل

رحا
مقت

: 

جال
الم

 
ییم

التق
ر 

عیا
م

 
ییم

التق
 

ات
دو

أ
 

قق
تح

 
راء

إلج
ا

 ات
ویبی

ص
الت

 ة

یة 
ظیم

التن
 

نیة
الب

حدة
للو

 
وجد

ت
 

ي 
ي ف

سس
مؤ

 ال
داء

 األ
ویر

تط
ة ب

عنی
 م

میة
ظی

 تن
حدة

و ئرة
الدا

 
 نعم

 ال
ئرة

للدا
ي 

ظیم
التن

ل 
هیك

ال
 

- 
ئرة

للدا
ي 

ظیم
التن

ل 
هیك

ل ال
عدی

ت
 

ف
شرا

 اإل
اق

ونط
ط 

رتبا
 اال

هة
وج

ري 
إلدا

ى ا
ستو

الم
ب 

اس
یتن

 
في

ة 
وارد

 ال
ییر

معا
 ال

مع
 

د 
بن

ت 
حدا

للو
ة 

یمی
نظ

 الت
نیة

الب
ء 

ألدا
 ا

ویر
تط

 ب
صة

خا
 ال

میة
ظی

التن
سي

ؤس
الم

 
هذا

ن 
م

 
لیل

الد
 

 نعم
 ال

- 
ئرة

للدا
ي 

ظیم
التن

ل 
هیك

ال
 

- 
ریة

 إدا
رات

قرا
 

- 
ري

إلدا
م ا

ظی
التن

ام 
نظ

 

ر 
عایی

الم
ع 

 م
سب

تتنا
ة 

وحد
 ال

خل
 دا

ریة
إلدا

ت ا
یما

قس
الت

ة 
وارد

ال
یة 

ظیم
التن

ت 
حدا

للو
ة 

یمی
نظ

 الت
نیة

 الب
بند

ي 
ف

لیل
 الد

هذا
ن 

ي م
سس

مؤ
ء ال

ألدا
ر ا

طوی
 بت

صة
خا

ال
. 

عم 
ن

 
 ال

- 
ل 

هیك
ال

ئرة
للدا

ي 
ظیم

التن
 

- 
ریة

 إدا
رات

قرا
 

- 
ري

إلدا
م ا

ظی
التن

ام 
نظ

 

 ت
وجد

ی
ف

وص
 و

عام
ل 

شك
 ب

حدة
الو

م 
مها

 ل
یق

وث
 

ام 
مه

ل
نها

 ع
ثقة

منب
ة ال

یمی
نظ

 الت
ات

وحد
ال

 
 نعم

 ال
- 

ي 
 ف

تمد
مع

 ال
هام

الم
 

لیل
د

ئرة
الدا

 
- 

ریة
 إدا

رات
قرا

 

- 
ئرة

للدا
ي 

ظیم
التن

ل 
هیك

ل ال
عدی

ت
 

- 
ئرة

الدا
ام 

مه
ل 

دلی
ر 

طوی
 وت

یث
حد

ت
 

32
 

 

جال
الم

 
ییم

التق
ر 

عیا
م

 
ییم

التق
 

ات
دو

أ
 

قق
تح

 
راء

إلج
ا

 ات
ویبی

ص
الت

 ة

ام 
مه

رى
 أخ

میة
ظی

 تن
ات

وحد
ي 

رة ف
كر

 مت
غیر

دة 
وح

ال
 

 نعم
 ال

- 
هام

الم
ل 

دلی
 

- 
مي

ظی
التن

ل 
هیك

ال
 

- 
ض 

 ار
لى

 ع
لیة

 فع
ات

رس
مما اقع
الو

 

-  
لیل

ر د
طوی

 وت
یث

حد
ت

 
هام

الم
 

- 
یع 

وز
 وت

مي
ظی

التن
ل 

هیك
 ال

دیل
تع

هام
الم

 

- 
یع 

وز
ة ت

عاد
 بإ

ریة
 إدا

رات
 قرا

خاذ
ات

ام.
مه

ال
 

ي 
ظف

ومو
دة 

وح
 ال

في
وظ

ى م
 لد

حة
ض

 وا
حدة

الو
ام 

ومه
ور 

د
عام

ل 
شك

رة ب
دائ

ال
 

 نعم
 ال

- 
ین

ظف
مو

ة لل
صی

شخ
ة ال

قابل
الم

 

 
- 

یة 
ریب

 تد
رات

ودو
ة 

وعی
ش ت

ور
د 

عق
صة

ص
تخ

م
 

طة 
منو

 ال
هام

الم
م ب

تقو
 و

اقع
الو

ض 
 ار

لى
 ع

ّعلة
 مف

حدة
الو

لیة
فاع

ة و
فاء

 بك
بها

 
 نعم

 ال
- 

حدة
الو

ل 
عم

ت 
رجا

مخ
 

- 
ر 

وفی
 وت

حدة
الو

 
مل

 ع
عیل

تف
رها

 دو
عیل

 لتف
لفة

خت
الم

ت 
طلبا

لمت
ا

 

ة 
وحد

 ال
ول

سؤ
م

ق 
سی

والتن
ط 

طی
تخ

 ال
جنة

 ل
في

و 
ض

ع ئرة
الدا

ي 
ة ف

ابع
لمت

وا
 

 نعم
 ال

- 
ري

إلدا
م ا

ظی
التن

ام 
نظ

 

- 
جنة

 الل
كیل

تش
ر 

قرا
 

- 
جنة

 الل
كیل

تش
دة 

إعا
 

ریة
بش

د ال
وار

الم
 

ی
حد 

 وال
مل

الع
جم 

 ح
مع

دة 
وح

ي ال
ظف

مو
دد 

 ع
سب

تنا نى
ألد

ا
 

ي 
ة ف

وارد
ة ال

شری
 الب

وارد
الم

ت 
طلبا

 مت
من

ند 
الب

ذا 
 ه

في
یة 

شر
 الب

وارد
الم

ق ب
تعل

الم
لیل

الد
 

 نعم
 ال

- 
رة 

دائ
 ال

في
وظ

 م
ماء

 اس
ف

كش
تهم

خبرا
م و

الته
مؤه

و
 

- 
تها

عبئ
 وت

مة
الئ

ر م
واغ

 ش
اث

حد
ست

ا
 

- 
ل 

داخ
 

ین
ظف

مو
 ال

زیع
 تو

ادة
إع

ئرة
الدا

 

- 
صة

ص
تخ

ة م
ریبی

 تد
رات

 دو
عقد

 
ع 

 م
ین

ظف
مو

 ال
رات

وخب
ت 

هال
ومؤ

ت 
صا

صا
خت

ب ا
اس

تتن
ت 

طلبا
لمت

ا
ي 

ة ف
شری

 الب
وارد

الم
ق ب

تعل
الم

ند 
 الب

في
دة 

وار
ال

 نعم
 ال

- 
ف 

كش
ماء

أس
 

رة 
دائ

 ال
في

وظ
م



550   |   دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس

33
 

 

جال
الم

 
ییم

التق
ر 

عیا
م

 
ییم

التق
 

ات
دو

أ
 

قق
تح

 
راء

إلج
ا

 ات
ویبی

ص
الت

 ة

لیل
 الد

هذا
 

تهم
خبرا

م و
الته

مؤه
و

 

ل 
عم

ق 
طا

ن ن
ضم

ة 
ص

ص
تخ

 م
بیة

دری
ت ت

ورا
 د

عقد
م 

یت
حدة

الو
 

 نعم
 ال

یالً 
قل

 
- 

ئرة
الدا

ي 
ت ف

ورا
 الد

جل
س

 
- 

صة
ص

تخ
ة م

ریبی
 تد

رات
 دو

عقد
 

- 
ف

كثی
ت

 
 عقد

رات
لدو

ا
 

ف 
رو

وظ
 

یئة
ب

مل
الع

 
ت

م 
دع

اإل
رة 

دا
ال

 علیا
دة 

وح
 ال

مل
ع

رها 
 دو

من
ز 

عز
ل ی

شك
ب

مها
مها

ها ل
فیذ

 تن
اءة

وكف
 

 نعم
 ال

یالً 
قل

 
- 

ئرة
للدا

یة 
یج

ترات
إلس

ة ا
خط

ال
 

- 
ئرة

للدا
یة 

فیذ
التن

طة 
الخ

 

- 
ریة

 إدا
رات

قرا
 

- 
ي 

ظف
مو

ن 
 بی

ریة
 دو

ات
قاء

ل
علیا

ة ال
دار

واإل
دة 

وح
ال

 

- 
رة 

الدا
ى ا

 لد
حدة

الو
ل 

عم
ق 

سوی
ت

علیا
ال

 

- 
 

خاذ
 ات

جاه
 بات

دفع
ال

ت 
رارا

الق
قة 

عال
 ال

ات
 ذ

ریع
مشا

 ال
ین

ضم
وت

حدة
الو

ل 
عم

ب
 

ر 
توف

ت
ات

جی
برم

 
ي 

ة ف
ص

ص
تخ

 م
مج

 برا
مثل

دة 
وح

 ال
مل

لع یم 
لتقی

 وا
عة

متاب
ال

ق 
وثی

 وت
سة

هند
و

ات
راء

إلج
ا

... 
 نعم

 ال
یالً 

قل
 

- 
ني

یدا
الم

ق 
حق

الت
 

- 
یة 

ظیم
التن

ة 
وحد

 ال
من

د 
تأك

ال
ب 

سو
حا

 بال
صة

خا
ال

ات
لوم

مع
ا ال

وجی
نول

وتك
 

- 
ت 

جیا
برم

 ال
فیر

تو
ل 

عم
 ل

سبة
منا

ال
ت 

 ذا
ات

جه
 ال

مع
ق 

سی
التن

ة ب
وحد

ال
القة

الع
 

زة ب
جه

 م
حدة

الو
هزة

أج
 

ب 
سو

لحا
ا

الو 
ات

معد
 

ها 
یام

 لق
فیة

كا
بها

طة 
منا

م ال
مها

بال
 

 نعم
 ال

یالً 
قل

 
- 

ني
یدا

الم
ق 

حق
الت

 

- 
حدة

الو
ي 

ظف
مو

ة ل
عهد

ل ال
سج

 
- 

 
حدة

الو
 

رفد
هزة

ألج
با

 
ت 

عدا
والم

زمة
لال

ا
 

ر 
توف

ی
وني

كتر
 ال

ربط
 

ل 
صو

الو
ن 

 م
نها

مك
 ی

حدة
للو

لى
إ

لها 
عم

ي 
 ف

جها
حتا

 ت
تي

 ال
ات

لوم
مع

 وال
ات

بیان
 ال

عد
قوا

 
لفة

خت
الم

ت 
وحا

مس
ء ال

جرا
وٕا

 

 نعم
 ال

یالً 
قل

 
- 

ني
یدا

الم
ق 

حق
الت

 
- 

یة 
ظیم

التن
ة 

وحد
 ال

من
د 

تأك
ال

ب 
سو

حا
 بال

صة
خا

ال
ات

لوم
مع

ا ال
وجی

نول
وتك

 

- 
حدة

للو
ي 

رون
لكت

 اال
ربط

ز ال
عزی

ت
 

34
 

 

جال
الم

 
ییم

التق
ر 

عیا
م

 
ییم

التق
 

ات
دو

أ
 

قق
تح

 
راء

إلج
ا

 ات
ویبی

ص
الت

 ة

 بال
حدة

الو
ي 

ظف
ومو

س 
رئی

ع 
تمت

ی
ات

حی
صال

 
ي 

 الت
فیة

لكا
ا

مهم
مها

م ب
لقیا

ن ا
م م

كنه
تم

 
 نعم

 ال
یالً 

قل
 

- 
ات

حی
صال

ة ال
فوف

ص
م

 

- 
ت 

رارا
الق

ریة
إلدا

ا
 

- 
ات

حی
صال

ة ال
فوف

ص
ر م

طوی
ت

 

- 
ات

حی
صال

ض ال
فوی

ت
 

كان
م

 
ن 

 م
سبة

منا
ل 

عم
ة 

 بیئ
وفر

 وی
سب

منا
دة 

وح
 ال

مل
ع

ل 
صا

الت
 ا

ولة
سه

 و
ضاء

ضو
 ال

وى
ست

 وم
اءة

ض
 اإل

یث
ح

صل
لتوا

وا
 

 نعم
 ال

یالً 
قل

 
- 

ق 
حق

الت
ني

یدا
الم

 
- 

ني
مكا

ط ال
طی

تخ
ال

 

ات
وازن

م
 

حدة
الو

یع 
شار

 لم
لیة

 ما
ات

ص
ص

مخ
و

 

     

 نعم
 ال

یالً 
قل

 
- 

ئرة
الدا

نة 
واز

م
 

- 
ولة

مم
یع 

شار
م

 
- 

یع 
شار

 لم
فیة

 كا
ات

وازن
 م

صد
ر

قة 
عال

ت ال
 ذا

مج
لبرا

ن ا
ضم

دة 
وح

ال
حدة

الو
ل 

عم
ب

 

ام 
مه

 ال
فیذ

 تن
اءة

كف )
 

إن
جود

و
 

ذه 
ه

ي 
 ف

ات
رج

مخ
ال

ئرة
الدا

ي 
ة ف

یذی
وتنف

یة 
یج

ترات
 إس

طط
خ

 
 نعم

 ال
- 

جیة
راتی

ست
 إ

طة
 خ

خر
آ

 
ذیة

تنفی
و

 
- 

یذ 
لتنف

ها 
دفع

 و
حدة

الو
ر 

 دو
زیز

تع
خذ 

 األ
بعد

ا 
منه

ة 
لوب

مط
 ال

هام
الم

ت 
راءا

إلج
 ا

خاذ
 ات

بار
عت

 اال
ین

بع
ات

خدم
 وال

ات
ملی

والع
ت 

راءا
إلج

ث ل
حد

ل م
دلی

 
 نعم

 ال
- 

ات
خدم

ل ال
دلی

 



دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس   |   551

33
 

 

جال
الم

 
ییم

التق
ر 

عیا
م

 
ییم

التق
 

ات
دو

أ
 

قق
تح

 
راء

إلج
ا

 ات
ویبی

ص
الت

 ة

لیل
 الد

هذا
 

تهم
خبرا

م و
الته

مؤه
و

 

ل 
عم

ق 
طا

ن ن
ضم

ة 
ص

ص
تخ

 م
بیة

دری
ت ت

ورا
 د

عقد
م 

یت
حدة

الو
 

 نعم
 ال

یالً 
قل

 
- 

ئرة
الدا

ي 
ت ف

ورا
 الد

جل
س

 
- 

صة
ص

تخ
ة م

ریبی
 تد

رات
 دو

عقد
 

- 
ف

كثی
ت

 
 عقد

رات
لدو

ا
 

ف 
رو

وظ
 

یئة
ب

مل
الع

 
ت

م 
دع

اإل
رة 

دا
ال

 علیا
دة 

وح
 ال

مل
ع

رها 
 دو

من
ز 

عز
ل ی

شك
ب

مها
مها

ها ل
فیذ

 تن
اءة

وكف
 

 نعم
 ال

یالً 
قل

 
- 

ئرة
للدا

یة 
یج

ترات
إلس

ة ا
خط

ال
 

- 
ئرة

للدا
یة 

فیذ
التن

طة 
الخ

 

- 
ریة

 إدا
رات

قرا
 

- 
ي 

ظف
مو

ن 
 بی

ریة
 دو

ات
قاء

ل
علیا

ة ال
دار

واإل
دة 

وح
ال

 

- 
رة 

الدا
ى ا

 لد
حدة

الو
ل 

عم
ق 

سوی
ت

علیا
ال

 

- 
 

خاذ
 ات

جاه
 بات

دفع
ال

ت 
رارا

الق
قة 

عال
 ال

ات
 ذ

ریع
مشا

 ال
ین

ضم
وت

حدة
الو

ل 
عم

ب
 

ر 
توف

ت
ات

جی
برم

 
ي 

ة ف
ص

ص
تخ

 م
مج

 برا
مثل

دة 
وح

 ال
مل

لع یم 
لتقی

 وا
عة

متاب
ال

ق 
وثی

 وت
سة

هند
و

ات
راء

إلج
ا

... 
 نعم

 ال
یالً 

قل
 

- 
ني

یدا
الم

ق 
حق

الت
 

- 
یة 

ظیم
التن

ة 
وحد

 ال
من

د 
تأك

ال
ب 

سو
حا

 بال
صة

خا
ال

ات
لوم

مع
ا ال

وجی
نول

وتك
 

- 
ت 

جیا
برم

 ال
فیر

تو
ل 

عم
 ل

سبة
منا

ال
ت 

 ذا
ات

جه
 ال

مع
ق 

سی
التن

ة ب
وحد

ال
القة

الع
 

زة ب
جه

 م
حدة

الو
هزة

أج
 

ب 
سو

لحا
ا

الو 
ات

معد
 

ها 
یام

 لق
فیة

كا
بها

طة 
منا

م ال
مها

بال
 

 نعم
 ال

یالً 
قل

 
- 

ني
یدا

الم
ق 

حق
الت

 

- 
حدة

الو
ي 

ظف
مو

ة ل
عهد

ل ال
سج

 
- 

 
حدة

الو
 

رفد
هزة

ألج
با

 
ت 

عدا
والم

زمة
لال

ا
 

ر 
توف

ی
وني

كتر
 ال

ربط
 

ل 
صو

الو
ن 

 م
نها

مك
 ی

حدة
للو

لى
إ

لها 
عم

ي 
 ف

جها
حتا

 ت
تي

 ال
ات

لوم
مع

 وال
ات

بیان
 ال

عد
قوا

 
لفة

خت
الم

ت 
وحا

مس
ء ال

جرا
وٕا

 

 نعم
 ال

یالً 
قل

 
- 

ني
یدا

الم
ق 

حق
الت

 
- 

یة 
ظیم

التن
ة 

وحد
 ال

من
د 

تأك
ال

ب 
سو

حا
 بال

صة
خا

ال
ات

لوم
مع

ا ال
وجی

نول
وتك

 

- 
حدة

للو
ي 

رون
لكت

 اال
ربط

ز ال
عزی

ت
 

34
 

 

جال
الم

 
ییم

التق
ر 

عیا
م

 
ییم

التق
 

ات
دو

أ
 

قق
تح

 
راء

إلج
ا

 ات
ویبی

ص
الت

 ة

 بال
حدة

الو
ي 

ظف
ومو

س 
رئی

ع 
تمت

ی
ات

حی
صال

 
ي 

 الت
فیة

لكا
ا

مهم
مها

م ب
لقیا

ن ا
م م

كنه
تم

 
 نعم

 ال
یالً 

قل
 

- 
ات

حی
صال

ة ال
فوف

ص
م

 

- 
ت 

رارا
الق

ریة
إلدا

ا
 

- 
ات

حی
صال

ة ال
فوف

ص
ر م

طوی
ت

 

- 
ات

حی
صال

ض ال
فوی

ت
 

كان
م

 
ن 

 م
سبة

منا
ل 

عم
ة 

 بیئ
وفر

 وی
سب

منا
دة 

وح
 ال

مل
ع

ل 
صا

الت
 ا

ولة
سه

 و
ضاء

ضو
 ال

وى
ست

 وم
اءة

ض
 اإل

یث
ح

صل
لتوا

وا
 

 نعم
 ال

یالً 
قل

 
- 

ق 
حق

الت
ني

یدا
الم

 
- 

ني
مكا

ط ال
طی

تخ
ال

 

ات
وازن

م
 

حدة
الو

یع 
شار

 لم
لیة

 ما
ات

ص
ص

مخ
و

 

     

 نعم
 ال

یالً 
قل

 
- 

ئرة
الدا

نة 
واز

م
 

- 
ولة

مم
یع 

شار
م

 
- 

یع 
شار

 لم
فیة

 كا
ات

وازن
 م

صد
ر

قة 
عال

ت ال
 ذا

مج
لبرا

ن ا
ضم

دة 
وح

ال
حدة

الو
ل 

عم
ب

 

ام 
مه

 ال
فیذ

 تن
اءة

كف )
 

إن
جود

و
 

ذه 
ه

ي 
 ف

ات
رج

مخ
ال

ئرة
الدا

ي 
ة ف

یذی
وتنف

یة 
یج

ترات
 إس

طط
خ

 
 نعم

 ال
- 

جیة
راتی

ست
 إ

طة
 خ

خر
آ

 
ذیة

تنفی
و

 
- 

یذ 
لتنف

ها 
دفع

 و
حدة

الو
ر 

 دو
زیز

تع
خذ 

 األ
بعد

ا 
منه

ة 
لوب

مط
 ال

هام
الم

ت 
راءا

إلج
 ا

خاذ
 ات

بار
عت

 اال
ین

بع
ات

خدم
 وال

ات
ملی

والع
ت 

راءا
إلج

ث ل
حد

ل م
دلی

 
 نعم

 ال
- 

ات
خدم

ل ال
دلی

 



552   |   دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس

35
 

 

جال
الم

 
ییم

التق
ر 

عیا
م

 
ییم

التق
 

ات
دو

أ
 

قق
تح

 
راء

إلج
ا

 ات
ویبی

ص
الت

 ة

 
ئرة

الدا
دة 

ستفا
واال

ها 
من

ر 
ؤش

 م
طي

یع
ام 

مه
 

 ان
جید

ویر
تط

 
اء 

ألد
ا

س  
مار

 ت
سي

ؤس
الم

یة 
اعل

 وف
اءة

بكف
ئرة

الدا
ل 

داخ
( 

- 
ات

ملی
والع

ت 
راءا

إلج
ل ا

دلی
 

وار 
 ال

بیة
صوی

الت
ت 

اال
مج

 ال
في

ة 
د قة.

ساب
ر ال

عایی
والم

  
ام 

مه
ل 

دلی
یة 

ظیم
التن

ت 
حدا

الو
ئرة

الدا
ي 

ف
 

 نعم
 ال

- 
لي

صی
التف

ام 
مه

ل ال
دلی

 

ل 
لحا

ع ا
 واق

س
عك

 وی
ئرة

للدا
ث 

حد
 م

مي
ظی

 تن
كل

 هی
جود

و
لي

لفع
ا

 
 نعم

 ال
- 

تمد
مع

ي ال
ظیم

التن
ل 

هیك
ال

 

جود
و

 
وني

كتر
ق ال

وثی
 وت

شفة
 أر

ظام
ن

 
 نعم

 ال
- 

ني
یدا

الم
ق 

حق
الت

 
- 

یة 
ظیم

التن
ة 

وحد
 ال

من
د 

تأك
ال

ب 
سو

حا
 بال

صة
خا

ال
ات

لوم
مع

ا ال
وجی

نول
وتك

 

رفة
مع

ة ال
دار

 إل
ات

أدو
ة و

جی
منه

 
 نعم

 ال
- 

رفة
مع

ة ال
دار

ة إ
جی

منه
 

- 
ئرة

للدا
یة 

فیذ
التن

طة 
الخ

 

لى
 ع

ول
ص

للح
رة 

دائ
م ال

تقد
 

میز
 الت

ائز
جو

ن 
ي م

أ
 

 نعم
 ال

یالً 
قل

 
- 

میة
رس

ب 
كت

 

أو 
ع 

بدا
 اإل

 أو
میز

 الت
ائز

جو
ن 

 م
أي

ى 
 عل

ئرة
الدا

ل 
صو

ح
ریة

إلدا
ت ا

ادا
شه

و ال
ة أ

جود
ت ال

الما
ع

 
 نعم

 ال
یالً 

قل
 

- 
...

روع
 الد

ت،
ادا

شه
ال

 

ت 
حدا

الو
ر 

سائ
 و

حدة
الو

ن 
 بی

ریة
 دو

ات
ماع

جت
د ا

عق
م 

یت
ئرة

الدا
ي 

ة ف
یمی

نظ
الت

 
 نعم

 ال
یالً 

قل
 

- 
اع

جتم
 اال

ات
عو

 ود
ضر

محا
 

- 
رئیة

و م
ة ا

وتی
ص

ت 
جال

س
 

36
 

 

جال
الم

 
ییم

التق
ر 

عیا
م

 
ییم

التق
 

ات
دو

أ
 

قق
تح

 
راء

إلج
ا

 ات
ویبی

ص
الت

 ة

جود
و

 
ت 

وحا
مس

س 
لقیا

یة 
ور

د
مة

خد
ي ال

متلق
ى 

رض
  

 نعم
 ال

یالً 
قل

 
- 

ات
وح

مس
ال

 

- 
ات

وح
مس

ج ال
نتائ

 

- 
ویر

تط
ة ال

جی
منه

 

مل
 ع

سیر
دم 

 تق
ریر

تقا
 

ریة
دو

 
 نعم

 ال
یالً 

قل
 

- 
 

وعة
مرف

 ال
ریر

لتقا
ا

دارة
لإل

 
علیا

ال
 

داء
م أ

تقیی
ر 

اری
تق

 
لیة

رح
م

 
یة 

ظیم
التن

ت 
حدا

الو
ى 

ستو
ى م

عل
عام

ل 
شك

رة ب
دائ

وال
  

 نعم
 ال

یالً 
قل

 
- 

رة 
إلدا

 ل
وعة

مرف
 ال

ریر
لتقا

ا
علیا

ال
 

متة
مؤت

ت 
دما

 خ
جود

و
 

 نعم
 ال

یالً 
قل

 
- 

ني
یدا

الم
ق 

حق
الت

 

ة 
الج

مع
 ل

لیة
 وا

جیة
منه

د 
جو

و
دارة

وٕا
 

یة 
اخل

 الد
وى

شكا
ال

جیة
خار

وال
 

 نعم
 ال

یالً 
قل

 
- 

یة 
هج

من
دارة

إ
 

وي
شكا

ال
 

- 
وي

شكا
ل ال

سج
 

- 
ني

یدا
الم

ق 
حق

الت
 

 
یة

ویب
ص

الت
ت 

ءا
جرا

اإل
اذ 

تخ
م ا

یت
 

الً)
قلی

و (
) ا

(ال
یم 

تقی
 ال

جة
نتی

ت 
كان

ل 
حا

ي 
ف

بي
وی

ص
ء ت

را
إج

ي 
ذ أ

نفی
ي ت

ة ف
ری

سا
 ال

ت
یما

تعل
وال

ة 
ظم

ألن
ع ا

تبا
م إ

 یت
ال

حو
األ

ع 
می

 ج
في

 و
،

 

عام
 ال

اع
قط

 ال
یر

طو
ة ت

ار
وز

 



دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس   |   553

35
 

 

جال
الم

 
ییم

التق
ر 

عیا
م

 
ییم

التق
 

ات
دو

أ
 

قق
تح

 
راء

إلج
ا

 ات
ویبی

ص
الت

 ة

 
ئرة

الدا
دة 

ستفا
واال

ها 
من

ر 
ؤش

 م
طي

یع
ام 

مه
 

 ان
جید

ویر
تط

 
اء 

ألد
ا

س  
مار

 ت
سي

ؤس
الم

یة 
اعل

 وف
اءة

بكف
ئرة

الدا
ل 

داخ
( 

- 
ات

ملی
والع

ت 
راءا

إلج
ل ا

دلی
 

وار 
 ال

بیة
صوی

الت
ت 

اال
مج

 ال
في

ة 
د قة.

ساب
ر ال

عایی
والم

  
ام 

مه
ل 

دلی
یة 

ظیم
التن

ت 
حدا

الو
ئرة

الدا
ي 

ف
 

 نعم
 ال

- 
لي

صی
التف

ام 
مه

ل ال
دلی

 

ل 
لحا

ع ا
 واق

س
عك

 وی
ئرة

للدا
ث 

حد
 م

مي
ظی

 تن
كل

 هی
جود

و
لي

لفع
ا

 
 نعم

 ال
- 

تمد
مع

ي ال
ظیم

التن
ل 

هیك
ال

 

جود
و

 
وني

كتر
ق ال

وثی
 وت

شفة
 أر

ظام
ن

 
 نعم

 ال
- 

ني
یدا

الم
ق 

حق
الت

 
- 

یة 
ظیم

التن
ة 

وحد
 ال

من
د 

تأك
ال

ب 
سو

حا
 بال

صة
خا

ال
ات

لوم
مع

ا ال
وجی

نول
وتك

 

رفة
مع

ة ال
دار

 إل
ات

أدو
ة و

جی
منه

 
 نعم

 ال
- 

رفة
مع

ة ال
دار

ة إ
جی

منه
 

- 
ئرة

للدا
یة 

فیذ
التن

طة 
الخ

 

لى
 ع

ول
ص

للح
رة 

دائ
م ال

تقد
 

میز
 الت

ائز
جو

ن 
ي م

أ
 

 نعم
 ال

یالً 
قل

 
- 

میة
رس

ب 
كت

 

أو 
ع 

بدا
 اإل

 أو
میز

 الت
ائز

جو
ن 

 م
أي

ى 
 عل

ئرة
الدا

ل 
صو

ح
ریة

إلدا
ت ا

ادا
شه

و ال
ة أ

جود
ت ال

الما
ع

 
 نعم

 ال
یالً 

قل
 

- 
...

روع
 الد

ت،
ادا

شه
ال

 

ت 
حدا

الو
ر 

سائ
 و

حدة
الو

ن 
 بی

ریة
 دو

ات
ماع

جت
د ا

عق
م 

یت
ئرة

الدا
ي 

ة ف
یمی

نظ
الت

 
 نعم

 ال
یالً 

قل
 

- 
اع

جتم
 اال

ات
عو

 ود
ضر

محا
 

- 
رئیة

و م
ة ا

وتی
ص

ت 
جال

س
 

36
 

 

جال
الم

 
ییم

التق
ر 

عیا
م

 
ییم

التق
 

ات
دو

أ
 

قق
تح

 
راء

إلج
ا

 ات
ویبی

ص
الت

 ة

جود
و

 
ت 

وحا
مس

س 
لقیا

یة 
ور

د
مة

خد
ي ال

متلق
ى 

رض
  

 نعم
 ال

یالً 
قل

 
- 

ات
وح

مس
ال

 

- 
ات

وح
مس

ج ال
نتائ

 

- 
ویر

تط
ة ال

جی
منه

 

مل
 ع

سیر
دم 

 تق
ریر

تقا
 

ریة
دو

 
 نعم

 ال
یالً 

قل
 

- 
 

وعة
مرف

 ال
ریر

لتقا
ا

دارة
لإل

 
علیا

ال
 

داء
م أ

تقیی
ر 

اری
تق

 
لیة

رح
م

 
یة 

ظیم
التن

ت 
حدا

الو
ى 

ستو
ى م

عل
عام

ل 
شك

رة ب
دائ

وال
  

 نعم
 ال

یالً 
قل

 
- 

رة 
إلدا

 ل
وعة

مرف
 ال

ریر
لتقا

ا
علیا

ال
 

متة
مؤت

ت 
دما

 خ
جود

و
 

 نعم
 ال

یالً 
قل

 
- 

ني
یدا

الم
ق 

حق
الت

 

ة 
الج

مع
 ل

لیة
 وا

جیة
منه

د 
جو

و
دارة

وٕا
 

یة 
اخل

 الد
وى

شكا
ال

جیة
خار

وال
 

 نعم
 ال

یالً 
قل

 
- 

یة 
هج

من
دارة

إ
 

وي
شكا

ال
 

- 
وي

شكا
ل ال

سج
 

- 
ني

یدا
الم

ق 
حق

الت
 

 
یة

ویب
ص

الت
ت 

ءا
جرا

اإل
اذ 

تخ
م ا

یت
 

الً)
قلی

و (
) ا

(ال
یم 

تقی
 ال

جة
نتی

ت 
كان

ل 
حا

ي 
ف

بي
وی

ص
ء ت

را
إج

ي 
ذ أ

نفی
ي ت

ة ف
ری

سا
 ال

ت
یما

تعل
وال

ة 
ظم

ألن
ع ا

تبا
م إ

 یت
ال

حو
األ

ع 
می

 ج
في

 و
،

 

عام
 ال

اع
قط

 ال
یر

طو
ة ت

ار
وز

 



554   |   دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس

ملحق

١٢

 لدمج النوع االجتماعي لجنة التطویر المؤسسي فریق عمل الشروط المرجعیة الختیار
 

 
من ضمن األولویات الرئیسیة للمملكة األردنیة الھاشمیة كونھا تتماشى مع األھداف العالمیة  تكافؤ الفرصتعتبر مسألة تحقیق 

والبرنامج التنفیذي التنموي المنبثق عنھا والخطة الوطنیة الشاملة لحقوق  2025، ورؤیة األردن 2030للتنمیة المستدامة 
دماج النوع إلالجھود السابقة في الوزارة  یزتعزإلى  االجتماعيلدمج النوع  لجنة التطویر المؤسسيتسعى لذا س اإلنسان.

االجتماعي وتكافؤ الفرص في ستة معاییر رئیسیة من معاییر جائزة الملك عبد هللا الثاني لتمیز األداء الحكومي والشفافیة، وھي: 
كما  یار نتائج األفراد، ومعیار نتائج المجتمع).(معیار القیادة، معیار اإلستراتیجیة، معیار األفراد، معیار العملیات والخدمات، مع

المؤسسي من منظور النوع اإلجتماعي لاللتزامات الدولیة للمملكة األردنیة الھاشمیة المتمثلة باالتفاقیات  التطویرتستجیب مبادرة 
تعراض الدوري الشامل، الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان التي تمت المصادقة علیھا من قبل الجھات المختصة، وتوصیات االس

اإلستراتیجیة لوزارة  ھداف ضمن الخطةحیث تم تضمین ھذه األ 2030والتزامات المملكة بأھداف التنمیة المستدامة للعام 
 جتماعیة.التنمیة اال

 
التطویر المؤسسي الدعم للوزارة لتشكیل لجنة  ھیئة األمم المتحدة للمرأةالتي تم تعیینھا من قبل ستقّدم خبیرة النوع االجتماعي 

 موظفباختیار  خرىاأل سیقوم مدیر كل من المدیریاتو، (قسم النوع اإلجتماعي) ضباط النوع االجتماعي: والتي تتألف من
كافة قطاعات النوع االجتماعي ضمن  التطویر المؤسسي من منظورخطة  تنفیذلیقوم بھذه المھمة بھدف  من كل مدیریة واحد

یتعین على مدراء و. السیاسات، الموازنة، الھیكل التنظیمي، الوحدات اإلداریة، المشاریع واألنشطة)تیجي، ارالوزارة (اإلست
بكفاءة وفاعلیة والقدرة على تحقیق  بمھامھلضمان قیام فریق العمل  والظروف المناسبة الالزمالوقت المدیریات المعنیة توفیر 

ستدعم خبیرة و وتشمل مھام محددة، خطة عمل مربوطة بإطار زمني وفق مسؤولیاتإنجاز ب، وإلزام أعضاء الفریق األھداف
اللجنة في إعداد خطة للعمل ذات إطار زمني محدد ومسؤولیات واضحة. وستقوم مدیریة التطویر المؤسسي  النوع االجتماعي

دمج النوع تنفیذ مھامھا لكجزء ال یتجزأ من بشكل ربعي  التطویر المؤسسي من منظور النوع اإلجتماعيعمل خطة  تقییم ومتابعةب
جمیع الموظفین وضمان تكافؤ الفرص، لذا على  العدالةالرامیة إلى تحقیق  كافة الخطط واإلجراءات واألنشطةفي االجتماعي 

 ذلك.للجنة لتحقیق  المستمرالفني  الدعمتقدیم 
 

 مھام فریق عمل لجنة التطویر المؤسسي
 

وظیفة بدوام كامل. ولیست في أقسامھم تعتبر جزء من مھامھم األساسیة فریق عمل لجنة التطویر المؤسسي المھام المناطة ب
تقدیم الدعم الالزم عن طریق وزارة الاللجنة في القیام بدمج النوع االجتماعي في خطط وسیاسات عمل الھدف األساسي لویتمثل 

یجب أن یتلقى ضابط االرتباط و .اإلدارة العلیا ضھ بشكل دوري علىومتابعة التقدم المحرز وعرورصد المعنیین لموظفین ل
أداء مھامھ بكفاءة  الموظف لیستطیع وقتتوفیر ال، باإلضافة إلى سؤولیاتملوا رادویح األضالدعم من مدیریتھ من خالل تو

 .كعضو في الفریق
 
 اختیار فریق عمل لجنة التطویر المؤسسي: .1

 
یة التطویر المؤسسي وخبیر التطویر المؤسسي في ھیئة األمم المتحدة مدیرمدیریة السیاسات واالستراتیجیات  :ن منالفریق المكوّ 

بالتنسیق مع مدراء المدیریات  (أعضاء اللجنة) االرتباط ضبّاطھو المسؤول األول عن اختیار  ،للمرأة وخبیرة النوع االجتماعي
لمسؤولیة بین المزید من الزمالء لمشاركة اوذلك كل عام  االرتباط الممثل للمدیریةأن یتغیر ضابط ویمكن  المعنیة في الوزارة.

 .على حد سواء على أن تكون الفرصة متاحة لمشاركة الذكور واإلناث
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دماج النوع إلالجھود السابقة في الوزارة  یزتعزإلى  االجتماعيلدمج النوع  لجنة التطویر المؤسسيتسعى لذا س اإلنسان.

االجتماعي وتكافؤ الفرص في ستة معاییر رئیسیة من معاییر جائزة الملك عبد هللا الثاني لتمیز األداء الحكومي والشفافیة، وھي: 
كما  یار نتائج األفراد، ومعیار نتائج المجتمع).(معیار القیادة، معیار اإلستراتیجیة، معیار األفراد، معیار العملیات والخدمات، مع

المؤسسي من منظور النوع اإلجتماعي لاللتزامات الدولیة للمملكة األردنیة الھاشمیة المتمثلة باالتفاقیات  التطویرتستجیب مبادرة 
تعراض الدوري الشامل، الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان التي تمت المصادقة علیھا من قبل الجھات المختصة، وتوصیات االس
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وظیفة بدوام كامل. ولیست في أقسامھم تعتبر جزء من مھامھم األساسیة فریق عمل لجنة التطویر المؤسسي المھام المناطة ب
تقدیم الدعم الالزم عن طریق وزارة الاللجنة في القیام بدمج النوع االجتماعي في خطط وسیاسات عمل الھدف األساسي لویتمثل 

یجب أن یتلقى ضابط االرتباط و .اإلدارة العلیا ضھ بشكل دوري علىومتابعة التقدم المحرز وعرورصد المعنیین لموظفین ل
أداء مھامھ بكفاءة  الموظف لیستطیع وقتتوفیر ال، باإلضافة إلى سؤولیاتملوا رادویح األضالدعم من مدیریتھ من خالل تو

 .كعضو في الفریق
 
 اختیار فریق عمل لجنة التطویر المؤسسي: .1

 
یة التطویر المؤسسي وخبیر التطویر المؤسسي في ھیئة األمم المتحدة مدیرمدیریة السیاسات واالستراتیجیات  :ن منالفریق المكوّ 

بالتنسیق مع مدراء المدیریات  (أعضاء اللجنة) االرتباط ضبّاطھو المسؤول األول عن اختیار  ،للمرأة وخبیرة النوع االجتماعي
لمسؤولیة بین المزید من الزمالء لمشاركة اوذلك كل عام  االرتباط الممثل للمدیریةأن یتغیر ضابط ویمكن  المعنیة في الوزارة.

 .على حد سواء على أن تكون الفرصة متاحة لمشاركة الذكور واإلناث
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 :ظروف المناسبةتخصیص الوقت وال .2
 
یتمكن ضابط االرتباط من  حتى المناسبة والظروفوتخصیص الوقت الكافي  الفني تقدیم الدعمات المعنیة المدیری مدراءعلى 

ً القیام بالمھام المطلوبة بكفاءة.  ینظر المدیر لمھام اللجنة بنفس مستوى األھمیة التي یولیھا للمھام األخرى أن  ومن المھم أیضا
 .إضافة إلى عبء العمل األصلي التي یقوم بھا الموظف كي ال تعتبر

 
 األنشطة وبناء القدرات: .3
 

، بدمج النوع االجتماعي في أنشطة الوزارةفي االجتماعات وعملیات صنع القرار المتعلقة ضباط االرتباط  تسھیل مشاركةینبغي 
لجنة التطویر المؤسسي ضمن في خطة عمل المنصوص علیھا  المھامج ادروإ. ذلك یعتبر نقطة محوریة لتحقیق األھدافألن 

 فرص تقدیمستقوم ھیئة األمم المتحدة للمرأة بكما  .األداءییم تقعملیة وتنعكس في  خطط عمل المدیریات والموظفین المعنیین
لیستطیع تنفیذ المھام المطلوبة منھ وتقدیم الدعم  مجال النوع االجتماعيفي نوعیة خبرة تدریب لیحصل ضابط االرتباط على 

 لمدیریتھ وزمالئھ.
 
 فریق عمل لجنة التطویر المؤسسيلالرئیسیة مسؤولیات ال
 
  ومدیر  النوع االجتماعي ةخبیر بصورة تشاركیة معالعمل خطط إعداد تطویر القدرات المؤسسیة للوزارة والمشاركة في

مبدأ تراعي مستجیبة للنوع االجتماعي وخطط عمل إعداد تشجیع الزمالء على وضع أھداف ومدیریة التطویر المؤسسي و
 .تكافؤ الفرص

 النوع قضایا ذات العالقة بالمعلومات للحصول على المصادر و لمدیریةضابط االرتباط سیكون المرجع الرئیسي في ا
 .االجتماعي والمساواة بین الجنسین

  واألنشطة المشاریعتنفیذ وبرامج التدریب في  تكافؤ الفرص للمشاركةتشجیع الزمالء على تعزیز. 
  ضمن فریق التطویر موظف  في كافة اإلجراءات واألنشطة، حیث یعتبر كل  للنوع االجتماعيدعم آلیة الدمج الفعال

أو قسمھ ویكلف بالمساعدة في تبادل الخبرات ورفع الوعي للقضایا  مدیریتھالمؤسسي بأنھ جھة اتصال ومرجع داخل 
 المتعلقة بالنوع االجتماعي.

 اإلجتماعي، وفریق تدقیق النوع التنسیق مع باقي الفرق المتخصصة في الوزارة وخاصة فریق جائزة الملك عبد هللا للتمیز. 
 

 فریق عمل لجنة التطویر المؤسسيلمسؤولیات إضافیة 
 
 ل عمااول أجدواقتراحھا ضمن  بالنوع االجتماعيلمتعلقة القضایا االعاملین في المدیریة لتحدید  مھزمالئ القیام بدعم

 .أخرى تنظمھا الوزارةت فعالیابرامج التدریب وأي في و خارجیةلواخلیة الدت االجتماعاا
  ضمن خطط العمل دراج األھداف والنتائج والمؤشرات الخاصة بالنوع االجتماعي بدعم زمالئھم في المدیریة إلالقیام

 .نشطةواأل
 
 لفریق عمل لجنة التطویر المؤسسي المطلوب دعمال
 
 األساسیة حول اآللیات المتبعة لتحقیق معلومات أعضاء فریق عمل لجنة التطویر المؤسسي التدریب الالزم واللقى جمیع سیت

 .االجتماعي النوع ةوالدعم الفني من خبیر العدالة وتكافؤ الفرص
 االجتماعاتكافة  لمشاركة في با ضاء فریق العملالتزام أع یجب  ً  .التي ستعقد بشكل دوري وبواقع مرتین شھریا
 ألالفرصة أن تتاح  یجب ً والفعالیات واألنشطة التي ستعقدھا  ات التدریبیةللمشاركة في الدورضاء فریق العمل عأیضا

 .اللجنة

ملحق

١٣
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 جراءاتواإل سم السیاسة: إدارة السیاساتإ

 
 رمز السیاسة: : الوحدة التنظیمیة

  إعداد:
 التوقیع:

 تاریخ اإلعداد: 
 

 دققت من قبل: 
 التوقیع:

 تاریخ التدقیق:
 

 اعتمدت من: 
 التوقیع:

 تاریخ االعتماد:

  تاریخ المراجعة القادم: الطبعة:   عدد صفحات السیاسة:
 

 السیاسة:
 :تيكاآل واإلجراءاتالسیاسات  ملیة التنسیق وتطویر واستحداثتتم ع .1

بحیث تتم  قسم .....، /.....مدیریة  /ـ .......الوزارة  خاللالسیاسات المركزیة من  1.1
عام مین الھا وتدقیقھا واعتمادھا من قبل األعملیة التطبیق لجمیع السیاسات بمجرد مراجعت

 الـ ........لوزارة 
وتتم عملیة  ،..............من خالل الوزارة السیاسات الصادرة من مدیریات  1.2

 التطبیق لجمیع السیاسات بمجرد مراجعتھا وتدقیقھا واعتمادھا من قبل مدیر المدیریة. 
فقًا محدثة) ضمن خطة ممنھجة وتكون صیاغتھا و جراءات (جدیدة/عملیة تطبیق السیاسات واإلتم ت .2

المتابعة والتعمیم والنشر من خالل مدراء الوحدات والتي تشمل  ،للنموذج المعتمد من المدیریة
و عند الضرورة من قبل راجعة كل عامین أالتنظیمیة من خالل فریق عمل محدد. مع تحدید فترة الم

 المعنیین.
ات واإلجراءات مع والقواعد اإلرشادیة على إجراءات إدارة السیاسدارة تطبیق الخطط إ تنطبق .3

 .  ضرورة اعتماد أحدث المراجع العلمیة
 
 السیاسة:من ھدف ال

 العتماد السیاسات والتدقیق والمراجعة ةمحددمنھجیة  ضمن واإلجراءاتالسیاسات  إلدارةمأسسة نظام 
 التحسین ومتابعة التطبیق.لضمان 

 
 التعریفات 

 .الـ .......الوزارة: وزارة  .1
 المعنیة.أو اللجنة الوحدة القسم أو دیریة أو الم :الوحدة التنظیمیة .2
السیاسة: ھي المبادئ والقواعد والخطوط العریضة التي تضعھا الوزارة/ الوحدة التنظیمیة لتحقیق  .3

 الطویل، فھي تحدد حدود وسلطات القرار.المتوسط وأھدافھا على المدى 
وزارة وتصادق من الزیة في : ھي السیاسات التي تصدر من المدیریات المركالسیاسات المركزیة .4

مدیریات ا للسیاسات المعدة في وتعتبر مرجعً  .....، حیث تختم بختم (معتمدة)مدیریة  /..........
 .)وزارةال

 

اإلجراءات المطلوبة لتنفیذ العمل أو تطبیق سیاسة في العملیات  ھي مجموعة الخطوات/ اإلجراءات: .5  جراءاتاإلسیاسات والنموذج تطویر وإعداد 
 طار زمني محدد من قبل أشخاص محددین ومفوضین.الیومیة للوزارة/ الوحدة التنظیمیة أو ضمن إ

الخطة: ھي وثیقة توضح فیھا األنشطة التي یجب أن یقوم بھا المعنیین وذلك لالنتقال من الوضع الحالي  .6
 إلى الوضع المستھدف، ویتم فیھا تحدید ما یجب عملھ، وكیفیة أداؤه ومن سیقوم بأدائھ.

صیاغة وكتابة وتحریر واعتماد وتعمیم ومتابعة و دةوإعامراجعة  تطویر السیاسة: عملیةدارة وإ .7
 المعنیة.ات والمدیریات واللجان السیاسات والخطط في اإلدار

الكلمات أو الحروف أو  ن من:مكوّ  ،الخطط)، لتصنیف الوثائق (السیاسات نظام ھو رمز السیاسة: .8
 وثیقة.الالمستخدمة لتمثیل عنوان الدالة و األرقام أو الرموز

 ھو مجموعة من الموظفین المعینین للعمل في مھمة أو نشاط محدد. فریق عمل: .9
 

 األدوات:
 ولویات )المطلوبة حسب األالسیاسات واإلجراءات( تحدید نموذج .1
  لسیاسةعداد اإ نماذج .2
 نموذج خطة تطبیق السیاسة  .3
 الخطط قائمة ترمیز السیاسات،  .4
  الخططعلى السیاسات،  طالعباالقائمة اإلقرار  .5
 متابعة المؤشرة بطاقنموذج  .6
 عداد الخطةنموذج إ .7
 
 جراءات اإل

 (السیاسات المركزیة)  الـ .......وزارة 
تقدیم نموذج تحدید الحاجة إلى السیاسات واإلجراءات رئیس الوحدة التنظیمیة بإعداد و یقوم مدیر/ .1

لسیاسات التحدیث على ا عند وجود حاجة إلیجاد سیاسات وإجراءات جدیدة أو التعدیل/ )1 (مرفق رقم
 .جراءات (قوانین جدیدة، توافق مع متطلبات االعتماد االستراتیجیة ، ...)واإل

السیاسات لى إحاجة البتدقیق نموذج تحدید  /......مدیریة  فيقسم/ لجنة إدارة السیاسات یقوم رئیس  .2
ات سیاسالكتابة التوصیات على النموذج المقدم للبدء في عملیة تطویر أو تحدیث وواإلجراءات، 

وذلك خالل أسبوع بحد ولویة نجازھا حسب درجة األ) وإذا دعت الحاجة لذلك(إ المطلوبة واإلجراءات
 أقصى من استالم النموذج.

تمت الموافقة من قسم إدارة السیاسات على استحداث أو تعدیل أو تحدیث ذا إ الوحدة التنظیمیة یقوم مدیر .3
وااللتزام  اإلجراءاتات وویر أو تحدیث السیاسموظف أو فریق عمل لتط بتكلیف السیاسة المطلوبة

 .ولویةبإنجازھا حسب درجة األ
التي تخدم السیاسات واإلجراءات مسودة عداد فریق العمل بإ الموظف/ الوحدة التنظیمیة/ یبدأ مدیر .4

م باستخداالوزارة والقوانین واللوائح المعمول بھا في وظائف الوحدة التنظیمیة المعنیة وفقًا للمعاییر 
  ).2 (مرفق رقم واإلجراءات اتالسیاسذج نمو
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 .جراءات (قوانین جدیدة، توافق مع متطلبات االعتماد االستراتیجیة ، ...)واإل

السیاسات لى إحاجة البتدقیق نموذج تحدید  /......مدیریة  فيقسم/ لجنة إدارة السیاسات یقوم رئیس  .2
ات سیاسالكتابة التوصیات على النموذج المقدم للبدء في عملیة تطویر أو تحدیث وواإلجراءات، 

وذلك خالل أسبوع بحد ولویة نجازھا حسب درجة األ) وإذا دعت الحاجة لذلك(إ المطلوبة واإلجراءات
 أقصى من استالم النموذج.

تمت الموافقة من قسم إدارة السیاسات على استحداث أو تعدیل أو تحدیث ذا إ الوحدة التنظیمیة یقوم مدیر .3
وااللتزام  اإلجراءاتات وویر أو تحدیث السیاسموظف أو فریق عمل لتط بتكلیف السیاسة المطلوبة

 .ولویةبإنجازھا حسب درجة األ
التي تخدم السیاسات واإلجراءات مسودة عداد فریق العمل بإ الموظف/ الوحدة التنظیمیة/ یبدأ مدیر .4

م باستخداالوزارة والقوانین واللوائح المعمول بھا في وظائف الوحدة التنظیمیة المعنیة وفقًا للمعاییر 
  ).2 (مرفق رقم واإلجراءات اتالسیاسذج نمو
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ن اضممع السیاسة ویقدم مالحظاتھ وتعلیقاتھ على المسودة نموذج  مسودة الوحدة التنظیمیة یدقق مدیر .5
ومن ثم یعتمد المسودة بعد تعدیلھا من  ،تطویر وتحدیث السیاسات واإلجراءات استیفاء جمیع متطلبات

 خالل التوقیع علیھا.
وإرفاقھا مع المسودة وتقدیمھا  )3 مرفق رقم(الوحدة التنظیمیة بإرفاق خطة لتطبیق السیاسة یقوم مدیر  .6

 .المعنیة (مثال: مدیریة التطویر المؤسسي)مدیریة الإلى 

 .بالنموذج المعتمد وتعدیلھ حسب الحاجة لمسودة لضمان االلتزامبتدقیق اقسم/ لجنة إدارة السیاسات یقوم  .7
في المدیریة  دارة السیاساتمن قبل قسم إالسیاسات واإلجراءات  لجمیع زیموتر یتم إنشاء تصنیف .8

تصنیف  :)4 رقم (المرفقالوارد في خانات على النحو خمسة ویجب أن تكون مكونة من المعنیة 
  .واإلجراءات السیاسات ترمیزو

واإلجراءات إلى  بتوقیع وتقدیم السیاسة في المدیریة المعنیةقسم/ لجنة إدارة السیاسات رئیس یقوم    .9
 ومصادقتھا مقابل التوقیع. وتدقیقھا لمراجعتھا  المعنیةمدیریة المدیر 

االعتماد  العام للتصدیق/واإلجراءات إلى األمین م السیاسة بتوقیع وتقدی المعنیةمدیریة المدیر یقوم  .10
 التطبیق. (االعتماد) ھو تاریختاریخ التصدیق النھائي حیث یعتبر 

وتوزیعھا  )معتمدة( صلیة المعتمدة وختمھا بختماألالنسخة ب باالحتفاظدارة السیاسات قسم/ لجنة إ قومی  .11
الوحدات التنظیمیة المعنیة عبر قنوات االتصال المعمول على توزیع العلى الجھات المعنیة وفقًا لقائمة 

 بھا في الوزارة خالل أسبوع من تاریخ المصادقة.
بإطالع الموظفین التي تم اعتمادھا  واإلجراءات بالسیاسات  وحدات التنظیمیة المعنیةیقوم مدراء ال .12

 )5 (مرفق رقمرشادیة واألدلة اإلوالخطط علیھا مقابل التوقیع على نموذج االطالع على السیاسات 
والنماذج  واألدلةللسیاسات والخطط  وفقًا مع ضمان العمل ،ي كل وحدة تنظیمیة بملف خاصف وحفظھ

 ر المعرفة على جمیع الموظفین العاملین في وحداتھم التنظیمیة.المعتمدة، والتأكد من نش
أن جمیع السیاسات واإلجراءات المعتمدة المعنیة مدیریة ضمن ال إدارة السیاسات لجنة /قسم یضمن .13

ویتم نشر النسخة اإللكترونیة على شكل  لكترونیةإونسخة  صیلةأ مؤرشفة ومحفوظة كنسخة مطبوعة
)PDFداتوحال جمیعلالحصول علیھا وزارة لتسھیل ال روني الداخلي لموظفي) على الموقع اإللكت 
 مكن.إن أتنظیمیة ال

الوحدة التنظیمیة المعنیة أن تتم  مع مدیرالمعنیة مدیریة المدیر وقسم/ لجنة إدارة السیاسات  یضمن .14
الرمز،  ، شریطة أن تحمل نفسداعترجمة السیاسة واإلجراءات إلى اللغة اإلنجلیزیة إذا كانت ھناك 

 .التابع للمدیریة .....دارة السیاسات قسم إویوضع علیھا عالمة "طبعة مترجمة" ومدققة من قبل 
و التحدیث على األقل أو كلما دعت الحاجة إلى التعدیل او التغییر أكل عامین  ةتتم عملیة المراجع   .15

 رقم الطبعة في المكان المخصص لھا.وذلك بكتابة 
 

 )لمدیریاتاعلى مستوى ( السیاسات
تقدیم نموذج تحدید الحاجة إلى السیاسات واإلجراءات رئیس الوحدة التنظیمیة بإعداد و یقوم مدیر/ .1

التحدیث على السیاسات  عند وجود حاجة إلیجاد سیاسات وإجراءات جدیدة أو التعدیل/ )1 (مرفق رقم
 ...)جراءات (قوانین جدیدة، توافق مع متطلبات االعتماد االستراتیجیة، .واإل

لى السیاسات واإلجراءات، وكتابة بتدقیق نموذج تحدید الحاجة إقسم/ لجنة إدارة السیاسات قوم ی .2
إذا التوصیات على النموذج المقدم للبدء في عملیة تطویر أو تحدیث السیاسات واإلجراءات المطلوبة (

 استالم النموذج. ولویة وذلك خالل أسبوع بحد أقصى مندعت الحاجة لذلك) وإنجازھا حسب درجة األ

تعدیل أو تحدیث  /على استحداث دارة السیاساتلجنة إذا تمت الموافقة من یقوم مدیر الوحدة التنظیمیة إ .3
السیاسات واإلجراءات وااللتزام بتكلیف موظف أو فریق عمل لتطویر أو تحدیث  السیاسة المطلوبة

 ولویة.بإنجازھا حسب درجة األ
عداد مسودة السیاسات واإلجراءات التي تخدم إلموظف/ فریق العمل با یبدأ مدیر الوحدة التنظیمیة/ .4

والقوانین واللوائح المعمول بھا في الوزارة باستخدام وظائف الوحدة التنظیمیة المعنیة وفقًا للمعاییر 
  .)2 (مرفق رقم ذج السیاسات واإلجراءاتنمو

م مالحظاتھ وتعلیقاتھ على المسودة مع ویقد یمیة مسودة نموذج السیاسة المعدیدقق مدیر الوحدة التنظ .5
ضمان استیفاء جمیع متطلبات تطویر وتحدیث السیاسات ومن ثم یعتمد المسودة بعد تعدیلھا من خالل 

 التوقیع علیھا.
 وإرفاقھا مع المسودة وتقدیمھا )3 یقوم مدیر الوحدة التنظیمیة بإرفاق خطة لتطبیق السیاسة (مرفق رقم  .6

 .دارة السیاساتلجنة إ /المعنیةوحدة الالقسم أو لى رئیس إ
تعدیلھ حسب بالنموذج المعتمد و بتدقیق المسودة لضمان االلتزامقسم/ لجنة إدارة السیاسات یقوم رئیس  .7

 .الحاجة
دارة السیاسات من قبل قسم إالمعتمد لجمیع السیاسات واإلجراءات  زترمیالو التصنیفاستخدام  .8

صنیف وترمیز ت ):4 (المرفق رقم الوارد في خانات على النحومن خمسة  والمكون المعنیةمدیریة وال
  .جراءاتالسیاسات واإل

حیث یعتبر تاریخ التصدیق  واإلجراءات (اعتماد) السیاسات مدیر الوحدة التنظیمیة بتوقیع وتصدیقیقوم  .9
 (االعتماد) ھو تاریخ التطبیق.

(معتمدة) وتوزیعھا  المعتمدة وختمھا بختم صلیةباالحتفاظ بالنسخة األقسم/ لجنة إدارة السیاسات قوم ی  .10
على الجھات المعنیة وفقًا لقائمة التوزیع على الوحدات التنظیمیة المعنیة عبر قنوات االتصال المعمول 

 بھا في الوزارة خالل أسبوع من تاریخ المصادقة.
یقوم مدراء الوحدات التنظیمیة المعنیة بالسیاسات واإلجراءات التي تم اعتمادھا بإطالع الموظفین علیھا  .11

) 5 (مرفق رقم واالدلة اإلرشادیة االجراءاتمقابل التوقیع على نموذج االطالع على السیاسات و
النماذج المعتمدة، للسیاسات والخطط و ، مع ضمان العمل وفقًاوحفظھ في كل وحدة تنظیمیة بملف خاص

 جمیع الموظفین العاملین في وحداتھم التنظیمیة.والتدریب ل والتأكد من نشر المعرفة
المرفق (ن السیاسات مطبقة ضمن خطة تطبیق السیاسة قسم/ لجنة إدارة السیاسات أیضمن رئیس  .12

 .)3رقم 
رشفة ومحفوظة كنسخة دة مؤأن جمیع السیاسات واإلجراءات المعتمقسم/ لجنة إدارة السیاسات یضمن  .13

الموقع ) على PDFویتم نشر النسخة اإللكترونیة على شكل ( ،لكترونیةمطبوعة أصیلة ونسخة إ
لتسھیل الحصول  االلكترونيوزارة ال موقعلى صفحة الوحدة التنظیمیة عوزارة (اإللكتروني الرسمي لل

 .)مكنا لجمیع الوحدات التنظیمیة إن أعلیھ
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ن اضممع السیاسة ویقدم مالحظاتھ وتعلیقاتھ على المسودة نموذج  مسودة الوحدة التنظیمیة یدقق مدیر .5
ومن ثم یعتمد المسودة بعد تعدیلھا من  ،تطویر وتحدیث السیاسات واإلجراءات استیفاء جمیع متطلبات

 خالل التوقیع علیھا.
وإرفاقھا مع المسودة وتقدیمھا  )3 مرفق رقم(الوحدة التنظیمیة بإرفاق خطة لتطبیق السیاسة یقوم مدیر  .6

 .المعنیة (مثال: مدیریة التطویر المؤسسي)مدیریة الإلى 

 .بالنموذج المعتمد وتعدیلھ حسب الحاجة لمسودة لضمان االلتزامبتدقیق اقسم/ لجنة إدارة السیاسات یقوم  .7
في المدیریة  دارة السیاساتمن قبل قسم إالسیاسات واإلجراءات  لجمیع زیموتر یتم إنشاء تصنیف .8

تصنیف  :)4 رقم (المرفقالوارد في خانات على النحو خمسة ویجب أن تكون مكونة من المعنیة 
  .واإلجراءات السیاسات ترمیزو

واإلجراءات إلى  بتوقیع وتقدیم السیاسة في المدیریة المعنیةقسم/ لجنة إدارة السیاسات رئیس یقوم    .9
 ومصادقتھا مقابل التوقیع. وتدقیقھا لمراجعتھا  المعنیةمدیریة المدیر 

االعتماد  العام للتصدیق/واإلجراءات إلى األمین م السیاسة بتوقیع وتقدی المعنیةمدیریة المدیر یقوم  .10
 التطبیق. (االعتماد) ھو تاریختاریخ التصدیق النھائي حیث یعتبر 

وتوزیعھا  )معتمدة( صلیة المعتمدة وختمھا بختماألالنسخة ب باالحتفاظدارة السیاسات قسم/ لجنة إ قومی  .11
الوحدات التنظیمیة المعنیة عبر قنوات االتصال المعمول على توزیع العلى الجھات المعنیة وفقًا لقائمة 

 بھا في الوزارة خالل أسبوع من تاریخ المصادقة.
بإطالع الموظفین التي تم اعتمادھا  واإلجراءات بالسیاسات  وحدات التنظیمیة المعنیةیقوم مدراء ال .12

 )5 (مرفق رقمرشادیة واألدلة اإلوالخطط علیھا مقابل التوقیع على نموذج االطالع على السیاسات 
والنماذج  واألدلةللسیاسات والخطط  وفقًا مع ضمان العمل ،ي كل وحدة تنظیمیة بملف خاصف وحفظھ

 ر المعرفة على جمیع الموظفین العاملین في وحداتھم التنظیمیة.المعتمدة، والتأكد من نش
أن جمیع السیاسات واإلجراءات المعتمدة المعنیة مدیریة ضمن ال إدارة السیاسات لجنة /قسم یضمن .13

ویتم نشر النسخة اإللكترونیة على شكل  لكترونیةإونسخة  صیلةأ مؤرشفة ومحفوظة كنسخة مطبوعة
)PDFداتوحال جمیعلالحصول علیھا وزارة لتسھیل ال روني الداخلي لموظفي) على الموقع اإللكت 
 مكن.إن أتنظیمیة ال

الوحدة التنظیمیة المعنیة أن تتم  مع مدیرالمعنیة مدیریة المدیر وقسم/ لجنة إدارة السیاسات  یضمن .14
الرمز،  ، شریطة أن تحمل نفسداعترجمة السیاسة واإلجراءات إلى اللغة اإلنجلیزیة إذا كانت ھناك 

 .التابع للمدیریة .....دارة السیاسات قسم إویوضع علیھا عالمة "طبعة مترجمة" ومدققة من قبل 
و التحدیث على األقل أو كلما دعت الحاجة إلى التعدیل او التغییر أكل عامین  ةتتم عملیة المراجع   .15

 رقم الطبعة في المكان المخصص لھا.وذلك بكتابة 
 

 )لمدیریاتاعلى مستوى ( السیاسات
تقدیم نموذج تحدید الحاجة إلى السیاسات واإلجراءات رئیس الوحدة التنظیمیة بإعداد و یقوم مدیر/ .1

التحدیث على السیاسات  عند وجود حاجة إلیجاد سیاسات وإجراءات جدیدة أو التعدیل/ )1 (مرفق رقم
 ...)جراءات (قوانین جدیدة، توافق مع متطلبات االعتماد االستراتیجیة، .واإل

لى السیاسات واإلجراءات، وكتابة بتدقیق نموذج تحدید الحاجة إقسم/ لجنة إدارة السیاسات قوم ی .2
إذا التوصیات على النموذج المقدم للبدء في عملیة تطویر أو تحدیث السیاسات واإلجراءات المطلوبة (

 استالم النموذج. ولویة وذلك خالل أسبوع بحد أقصى مندعت الحاجة لذلك) وإنجازھا حسب درجة األ

تعدیل أو تحدیث  /على استحداث دارة السیاساتلجنة إذا تمت الموافقة من یقوم مدیر الوحدة التنظیمیة إ .3
السیاسات واإلجراءات وااللتزام بتكلیف موظف أو فریق عمل لتطویر أو تحدیث  السیاسة المطلوبة

 ولویة.بإنجازھا حسب درجة األ
عداد مسودة السیاسات واإلجراءات التي تخدم إلموظف/ فریق العمل با یبدأ مدیر الوحدة التنظیمیة/ .4

والقوانین واللوائح المعمول بھا في الوزارة باستخدام وظائف الوحدة التنظیمیة المعنیة وفقًا للمعاییر 
  .)2 (مرفق رقم ذج السیاسات واإلجراءاتنمو

م مالحظاتھ وتعلیقاتھ على المسودة مع ویقد یمیة مسودة نموذج السیاسة المعدیدقق مدیر الوحدة التنظ .5
ضمان استیفاء جمیع متطلبات تطویر وتحدیث السیاسات ومن ثم یعتمد المسودة بعد تعدیلھا من خالل 

 التوقیع علیھا.
 وإرفاقھا مع المسودة وتقدیمھا )3 یقوم مدیر الوحدة التنظیمیة بإرفاق خطة لتطبیق السیاسة (مرفق رقم  .6

 .دارة السیاساتلجنة إ /المعنیةوحدة الالقسم أو لى رئیس إ
تعدیلھ حسب بالنموذج المعتمد و بتدقیق المسودة لضمان االلتزامقسم/ لجنة إدارة السیاسات یقوم رئیس  .7

 .الحاجة
دارة السیاسات من قبل قسم إالمعتمد لجمیع السیاسات واإلجراءات  زترمیالو التصنیفاستخدام  .8

صنیف وترمیز ت ):4 (المرفق رقم الوارد في خانات على النحومن خمسة  والمكون المعنیةمدیریة وال
  .جراءاتالسیاسات واإل

حیث یعتبر تاریخ التصدیق  واإلجراءات (اعتماد) السیاسات مدیر الوحدة التنظیمیة بتوقیع وتصدیقیقوم  .9
 (االعتماد) ھو تاریخ التطبیق.

(معتمدة) وتوزیعھا  المعتمدة وختمھا بختم صلیةباالحتفاظ بالنسخة األقسم/ لجنة إدارة السیاسات قوم ی  .10
على الجھات المعنیة وفقًا لقائمة التوزیع على الوحدات التنظیمیة المعنیة عبر قنوات االتصال المعمول 

 بھا في الوزارة خالل أسبوع من تاریخ المصادقة.
یقوم مدراء الوحدات التنظیمیة المعنیة بالسیاسات واإلجراءات التي تم اعتمادھا بإطالع الموظفین علیھا  .11

) 5 (مرفق رقم واالدلة اإلرشادیة االجراءاتمقابل التوقیع على نموذج االطالع على السیاسات و
النماذج المعتمدة، للسیاسات والخطط و ، مع ضمان العمل وفقًاوحفظھ في كل وحدة تنظیمیة بملف خاص

 جمیع الموظفین العاملین في وحداتھم التنظیمیة.والتدریب ل والتأكد من نشر المعرفة
المرفق (ن السیاسات مطبقة ضمن خطة تطبیق السیاسة قسم/ لجنة إدارة السیاسات أیضمن رئیس  .12

 .)3رقم 
رشفة ومحفوظة كنسخة دة مؤأن جمیع السیاسات واإلجراءات المعتمقسم/ لجنة إدارة السیاسات یضمن  .13

الموقع ) على PDFویتم نشر النسخة اإللكترونیة على شكل ( ،لكترونیةمطبوعة أصیلة ونسخة إ
لتسھیل الحصول  االلكترونيوزارة ال موقعلى صفحة الوحدة التنظیمیة عوزارة (اإللكتروني الرسمي لل

 .)مكنا لجمیع الوحدات التنظیمیة إن أعلیھ
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 ساتمع مدیر الوحدة التنظیمیة المعنیة أن تتم ترجمة السیاسیاسات قسم/ لجنة إدارة الیضمن  .14
، شریطة أن تحمل نفس الرمز، ویوضع علیھا واإلجراءات إلى اللغة اإلنجلیزیة إذا كانت ھناك داعٍ 

  .قسم/ لجنة إدارة السیاساتعالمة "طبعة مترجمة" ومدققة من قبل 
 
 عداد الخطط إ

)، مع 6مرفق رقم ( عداد الخطةباستخدام نموذج إكتابة الخطط اتباع جمیع الخطوات السابقة في  .1
 .الوزارةا في لى الخطط المعدة مركزیً ضرورة االستناد إ

جراءات (مرفق استخدام الترمیز الخاص بالخطط الموضح في نموذج تصنیف وترمیز السیاسات واإل .2
 .)4رقم 

التحدیث وذلك التعدیل أو التغییر أو  أو كلما دعت الحاجة إلىقل تتم مراجعة الخطط كل عام على األ .3
 .بكتابة رقم الطبعة في المكان المخصص لھا

 
 المتابعة والتقییم:

والخطط  متابعة تطبیق ھذه السیاسات واإلجراءاتتقییم ورئیس اللجنة ب /الوحدة التنظیمیةیقوم مدیر  .1
 و كلما دعت الحاجة.ضمن اإلطار الزمني المحدد لھا أ

 الوزارة.على مستوى السیاسات المركزیة بلتزام االمؤشر بمتابعة  یةالمعنمدیریة ال قومت .2
   المدیریات.على مستوى بمتابعة مؤشر االلتزام بالسیاسات تقوم الوحدة التنظیمیة المعنیة  .3
 بقیاس فعالیة خطة التطبیق مدیریاتال كافة في المتابعة والتقییم /ووحدات الجودة المدیریة المعنیةم قوت .4

 :من خالل المؤشرات التالیة ع الوحدات التنظیمیةبالتعاون م
 

 مصدر بیانات أداة قیاس/ المؤشر
عدد السیاسات التي تم إعدادھا، مراجعتھا، 

ا مصنفة بحسب المدیریة، التحسین علیھا سنویً 
وجود عداد، المراجعة، االعتماد، بما یشمل (اإل

 مؤشر متابعة خاص بالسیاسة)

مؤشر (مرفق ال متابعة بطاقةمرفق نموذج 
 )7 رقم

 
  .ا للنتائجوفقً تحسین لجراءات لاإلاتخاذ و س كل المؤشرات واإلبالغ عنھایتم قیا .5
  .المعنیةمدیریة في ال التقییملى قسم المتابعة وشھریة من نتائج متابعة المؤشرات إرسال نسخة إ .6
 
 
 
 
 
 
 
 

 : نموذج تحدید الحاجة إلى السیاسات واإلجراءات1مرفق رقم 
 
 

یخ:التار  المدیریة: 

 
 العنوان:

 
 
 

 المحتویات المقترحة:
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 إعداد:

 
 اإلسم:

 
 المنصب:

 التوقیع:
 

 التاریخ:

 
 

 مدیریة ........................... (المدیریة المعنیة بالسیاسات واإلجراءات في الوزارة) 
 

 التوصیات:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ........اعتمدت من مدیر مدیریة ....................
 

 اإلسم:
 

 

 التوقیع:
 

 التاریخ:
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 ساتمع مدیر الوحدة التنظیمیة المعنیة أن تتم ترجمة السیاسیاسات قسم/ لجنة إدارة الیضمن  .14
، شریطة أن تحمل نفس الرمز، ویوضع علیھا واإلجراءات إلى اللغة اإلنجلیزیة إذا كانت ھناك داعٍ 

  .قسم/ لجنة إدارة السیاساتعالمة "طبعة مترجمة" ومدققة من قبل 
 
 عداد الخطط إ

)، مع 6مرفق رقم ( عداد الخطةباستخدام نموذج إكتابة الخطط اتباع جمیع الخطوات السابقة في  .1
 .الوزارةا في لى الخطط المعدة مركزیً ضرورة االستناد إ

جراءات (مرفق استخدام الترمیز الخاص بالخطط الموضح في نموذج تصنیف وترمیز السیاسات واإل .2
 .)4رقم 

التحدیث وذلك التعدیل أو التغییر أو  أو كلما دعت الحاجة إلىقل تتم مراجعة الخطط كل عام على األ .3
 .بكتابة رقم الطبعة في المكان المخصص لھا

 
 المتابعة والتقییم:

والخطط  متابعة تطبیق ھذه السیاسات واإلجراءاتتقییم ورئیس اللجنة ب /الوحدة التنظیمیةیقوم مدیر  .1
 و كلما دعت الحاجة.ضمن اإلطار الزمني المحدد لھا أ

 الوزارة.على مستوى السیاسات المركزیة بلتزام االمؤشر بمتابعة  یةالمعنمدیریة ال قومت .2
   المدیریات.على مستوى بمتابعة مؤشر االلتزام بالسیاسات تقوم الوحدة التنظیمیة المعنیة  .3
 بقیاس فعالیة خطة التطبیق مدیریاتال كافة في المتابعة والتقییم /ووحدات الجودة المدیریة المعنیةم قوت .4

 :من خالل المؤشرات التالیة ع الوحدات التنظیمیةبالتعاون م
 

 مصدر بیانات أداة قیاس/ المؤشر
عدد السیاسات التي تم إعدادھا، مراجعتھا، 

ا مصنفة بحسب المدیریة، التحسین علیھا سنویً 
وجود عداد، المراجعة، االعتماد، بما یشمل (اإل

 مؤشر متابعة خاص بالسیاسة)

مؤشر (مرفق ال متابعة بطاقةمرفق نموذج 
 )7 رقم

 
  .ا للنتائجوفقً تحسین لجراءات لاإلاتخاذ و س كل المؤشرات واإلبالغ عنھایتم قیا .5
  .المعنیةمدیریة في ال التقییملى قسم المتابعة وشھریة من نتائج متابعة المؤشرات إرسال نسخة إ .6
 
 
 
 
 
 
 
 

 : نموذج تحدید الحاجة إلى السیاسات واإلجراءات1مرفق رقم 
 
 

یخ:التار  المدیریة: 

 
 العنوان:

 
 
 

 المحتویات المقترحة:
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 إعداد:

 
 اإلسم:

 
 المنصب:

 التوقیع:
 

 التاریخ:

 
 

 مدیریة ........................... (المدیریة المعنیة بالسیاسات واإلجراءات في الوزارة) 
 

 التوصیات:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ........اعتمدت من مدیر مدیریة ....................
 

 اإلسم:
 

 

 التوقیع:
 

 التاریخ:
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 : نموذج السیاسات واإلجراءات2مرفق رقم 
 

 :رمز السیاسة :الوحدة التنظیمیة

 التاریخ: التوقیع: :إعداد

 التاریخ: :التوقیع :دققت من قبل

 التاریخ: :التوقیع :اعتمدت من

 :تاریخ المراجعة القادم :الطبعة عدد الصفحات:
 

 بیانات) السیاسة:بیان (
 

 الھدف من السیاسة:
 

 تعریفات:
 

 أدوات:
 

 إجراءات:
 

 المتابعة والتقییم:
 

 جع:االمر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 نوع وقیاس الخط:

 
 العناوین الرئیسیة .1

 وتحتھ خط غامق 12) بقیاس Simplified Arabicبالعربیة ( .1.1
 وتحتھ خط غامق 12) قیاس Calibriباإلنجلیزیة ( .1.2

 
 العناوین .2

 غامق 12س ) بقیاSimplified Arabicبالعربیة ( .2.1
 غامق 12) قیاس Calibriباإلنجلیزیة ( .2.2

 
 الفقرات .3

 12) بقیاس Simplified Arabicبالعربیة ( .3.1
 12) قیاس Calibriباإلنجلیزیة ( .3.2

 
 العناوین الفرعیة .4

 غامق 12) بقیاس Simplified Arabicبالعربیة ( .4.1
 غامق 12) قیاس Calibriباإلنجلیزیة ( .4.2

 
 الترقیم والتعداد النقطي

 رقیم والتعداد النقطي في العناوین والعناوین الفرعیةال یستخدم الت .1
 ) دوًما1المستوى األول من الترقیم یجب أن یبدأ برقم ( .2
 ) دوًما1.1المستوى الثاني من الترقیم یجب أن یبدأ برقم ( .3

 

 

 
 

 جراءاتخطة تطبیق السیاسات واإل: نموذج 3مرفق رقم 
 
 

  سم السیاسة واإلجراءإ

  مالك السیاسة واإلجراء

  إعداد

متى یتعین تدقیق وتنقیح السیاسة 
  اإلجراء؟و

  على من تطبق السیاسة واإلجراء

الشخص المسؤول عن تنفیذ  اإلدارة/
  وتطبیق وإنفاذ السیاسة واإلجراء

  تاریخ تطبیق السیاسة واإلجراء

سیتم توزیع تاریخ على مدیریات 
مدیریة  الموظفین/ لمركزیة/ا وزارةال

............. 
 

عملیة التحدیات التي قد تعترض 
(قائمة  یاسة واإلجراءتطبیق الس

 التحدیات وكیف ستتم معالجتھا)

1. 
2. 
3. 
4. 

 توزیع السیاسات واإلجراءات االتصال/
تحدید من یحتاج إلى معرفة السیاسات 

  واإلجراءات

من الذي سیوزع السیاسات 
واإلجراءات على من یحتاج إلى 

 معرفتھا، وكیف؟
 

من سیكون مسؤوًال عن ضمان إدراج 
إلجراءات في دلیل السیاسات وا

 السیاسات واإلجراءات؟
 

متى تدخل تعدیالت السیاسات 
  واإلجراءات حیز التنفیذ؟

 التدریب الالزم
  ما ھو التدریب الالزم؟

من یحتاج إلى تدریب؟ (قائمة أسماء 
  فئات الوظائف)
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 : نموذج السیاسات واإلجراءات2مرفق رقم 
 

 :رمز السیاسة :الوحدة التنظیمیة

 التاریخ: التوقیع: :إعداد

 التاریخ: :التوقیع :دققت من قبل

 التاریخ: :التوقیع :اعتمدت من

 :تاریخ المراجعة القادم :الطبعة عدد الصفحات:
 

 بیانات) السیاسة:بیان (
 

 الھدف من السیاسة:
 

 تعریفات:
 

 أدوات:
 

 إجراءات:
 

 المتابعة والتقییم:
 

 جع:االمر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 نوع وقیاس الخط:

 
 العناوین الرئیسیة .1

 وتحتھ خط غامق 12) بقیاس Simplified Arabicبالعربیة ( .1.1
 وتحتھ خط غامق 12) قیاس Calibriباإلنجلیزیة ( .1.2

 
 العناوین .2

 غامق 12س ) بقیاSimplified Arabicبالعربیة ( .2.1
 غامق 12) قیاس Calibriباإلنجلیزیة ( .2.2

 
 الفقرات .3

 12) بقیاس Simplified Arabicبالعربیة ( .3.1
 12) قیاس Calibriباإلنجلیزیة ( .3.2

 
 العناوین الفرعیة .4

 غامق 12) بقیاس Simplified Arabicبالعربیة ( .4.1
 غامق 12) قیاس Calibriباإلنجلیزیة ( .4.2

 
 الترقیم والتعداد النقطي

 رقیم والتعداد النقطي في العناوین والعناوین الفرعیةال یستخدم الت .1
 ) دوًما1المستوى األول من الترقیم یجب أن یبدأ برقم ( .2
 ) دوًما1.1المستوى الثاني من الترقیم یجب أن یبدأ برقم ( .3

 

 

 
 

 جراءاتخطة تطبیق السیاسات واإل: نموذج 3مرفق رقم 
 
 

  سم السیاسة واإلجراءإ

  مالك السیاسة واإلجراء

  إعداد

متى یتعین تدقیق وتنقیح السیاسة 
  اإلجراء؟و

  على من تطبق السیاسة واإلجراء

الشخص المسؤول عن تنفیذ  اإلدارة/
  وتطبیق وإنفاذ السیاسة واإلجراء

  تاریخ تطبیق السیاسة واإلجراء

سیتم توزیع تاریخ على مدیریات 
مدیریة  الموظفین/ لمركزیة/ا وزارةال

............. 
 

عملیة التحدیات التي قد تعترض 
(قائمة  یاسة واإلجراءتطبیق الس

 التحدیات وكیف ستتم معالجتھا)

1. 
2. 
3. 
4. 

 توزیع السیاسات واإلجراءات االتصال/
تحدید من یحتاج إلى معرفة السیاسات 

  واإلجراءات

من الذي سیوزع السیاسات 
واإلجراءات على من یحتاج إلى 

 معرفتھا، وكیف؟
 

من سیكون مسؤوًال عن ضمان إدراج 
إلجراءات في دلیل السیاسات وا

 السیاسات واإلجراءات؟
 

متى تدخل تعدیالت السیاسات 
  واإلجراءات حیز التنفیذ؟

 التدریب الالزم
  ما ھو التدریب الالزم؟

من یحتاج إلى تدریب؟ (قائمة أسماء 
  فئات الوظائف)
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  ؟التدریبمتى سیجري 
  ؟التدریبأین سیجري 

  من سیقوم بالتدریب؟
  دریب؟من سیوثق الت

  كیف سیتم تقییم التدریب؟
 المتابعة والتقییم

من سیكون مسؤوًال عن ضمان إیصال 
  السیاسات واإلجراءات؟

من سیكون مسؤوًال عن ضمان أن 
الموظفین المتأثرین بالسیاسات 

 واإلجراءات یعرفون كیفیة تطبیقھا
 

ما ھي المؤشرات التي ستستخدم 
  ءاتلمتابعة تطبیق السیاسات واإلجرا

  كم مرة ستتم متابعة المؤشرات؟

 
 

 إعداد:

 
 

 
 

 اعتمدت من: 
    
  االسم:  السم:ا

    
  التوقیع:  التوقیع:

    
  المنصب:  المنصب:

    
  التاریخ:  التاریخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصنیف وترمیز السیاسات واإلجراءات: 4مرفق رقم 
 
 

 
 

 ترمیز سیاسات
المدیریات 

في  المركزیة
 الوزارة

 الخانة 
 األولى

 الخانة 
 الثانیة

  الخانة
 الثالثة

 الخانة 
 الرابعة

الخانة 
 الخامسة

 التسلسل المعیار الموضوع اسم المدیریة وزارة .....

ترمیز  حسب
 الكتب الصادرة 

حسب البرنامج 
صدار إالذي یتم 

 السیاسات بناءً 
 علیھ

 رمز المعیار/
 المعاییر ورقمھ  

00 

 
 

 
 
 رمیز سیاساتت

مدیریات ال
 المیدانیة

 الخانة 
 األولى

 الخانة 
 الثانیة

  الخانة
 الثالثة

 الخانة 
 الرابعة

الخانة 
 الخامسة

 التسلسل المعیار الموضوع المحافظةاسم  وزارة .....

ترمیز  حسب
 الكتب الصادرة 

حسب البرنامج 
صدار إالذي یتم 

 السیاسات بناءً 
 علیھ

 رمز المعیار/
 یر ورقمھ  المعای

00 

 
 

 
 

ترمیز 
 سیاساتال

 

 الخانة 
 األولى

 الخانة 
 الثانیة

  الخانة
 الثالثة

 الخانة 
 الرابعة

الخانة 
 الخامسة

 التسلسل المعیار المجموعة المحافظةاسم  وزارة .....

ترمیز  حسب
 الكتب الصادرة 

استخدام رمز 
 مجموعة المعاییر

 رمز المعیار/
 المعاییر ورقمھ  

00 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 



دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس   |   613

 

 

  ؟التدریبمتى سیجري 
  ؟التدریبأین سیجري 

  من سیقوم بالتدریب؟
  دریب؟من سیوثق الت

  كیف سیتم تقییم التدریب؟
 المتابعة والتقییم

من سیكون مسؤوًال عن ضمان إیصال 
  السیاسات واإلجراءات؟

من سیكون مسؤوًال عن ضمان أن 
الموظفین المتأثرین بالسیاسات 

 واإلجراءات یعرفون كیفیة تطبیقھا
 

ما ھي المؤشرات التي ستستخدم 
  ءاتلمتابعة تطبیق السیاسات واإلجرا

  كم مرة ستتم متابعة المؤشرات؟

 
 

 إعداد:

 
 

 
 

 اعتمدت من: 
    
  االسم:  السم:ا

    
  التوقیع:  التوقیع:

    
  المنصب:  المنصب:

    
  التاریخ:  التاریخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصنیف وترمیز السیاسات واإلجراءات: 4مرفق رقم 
 
 

 
 

 ترمیز سیاسات
المدیریات 

في  المركزیة
 الوزارة

 الخانة 
 األولى

 الخانة 
 الثانیة

  الخانة
 الثالثة

 الخانة 
 الرابعة

الخانة 
 الخامسة

 التسلسل المعیار الموضوع اسم المدیریة وزارة .....

ترمیز  حسب
 الكتب الصادرة 

حسب البرنامج 
صدار إالذي یتم 

 السیاسات بناءً 
 علیھ

 رمز المعیار/
 المعاییر ورقمھ  

00 

 
 

 
 
 رمیز سیاساتت

مدیریات ال
 المیدانیة

 الخانة 
 األولى

 الخانة 
 الثانیة

  الخانة
 الثالثة

 الخانة 
 الرابعة

الخانة 
 الخامسة

 التسلسل المعیار الموضوع المحافظةاسم  وزارة .....

ترمیز  حسب
 الكتب الصادرة 

حسب البرنامج 
صدار إالذي یتم 

 السیاسات بناءً 
 علیھ

 رمز المعیار/
 یر ورقمھ  المعای

00 

 
 

 
 

ترمیز 
 سیاساتال

 

 الخانة 
 األولى

 الخانة 
 الثانیة

  الخانة
 الثالثة

 الخانة 
 الرابعة

الخانة 
 الخامسة

 التسلسل المعیار المجموعة المحافظةاسم  وزارة .....

ترمیز  حسب
 الكتب الصادرة 

استخدام رمز 
 مجموعة المعاییر

 رمز المعیار/
 المعاییر ورقمھ  

00 
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 ةواألدلة اإلرشادی السیاسات واإلجراءات رار باالطالع علىقنموذج اإل: 5مرفق رقم 

 
 

 اسم المدیریة:
 

 التوقیع التاریخ رمز السیاسة اسم السیاسة الرقم

1.   
 

   

2.   
 

   

3.   
 

   

4.   
 

   

5.   
 

   

6.   
 

   

7.   
 

   

8.   
 

   

9.   
 

   

10.   
 

   

11.   
 

   

12.   
 

   

13.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 الخطة : نموذج إعداد6رفق رقم م

 
 

 رمز الخطة: الوحدة التنظیمیة:
 التاریخ: التوقیع: إعداد:

 التاریخ: التوقیع: دققت من قبل:
 التاریخ: التوقیع: اعتمدت من:

 تاریخ المراجعة القادم: الطبعة: عدد الصفحات:
 

 الھدف من الخطة:
 

 مجال (مدى ) الخطة:
 

 تعریفات:
 

 :تأدوا
 
  :سؤولیات والمھامالم
 

 االجراءات:
 

 المتابعة والتقییم:
 

 المراجع:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نوع وقیاس الخط:

 
 العناوین الرئیسیة .5

 وتحتھ خط غامق 12) بقیاس Simplified Arabicبالعربیة ( .5.1
 وتحتھ خط غامق 12) قیاس Calibriیة (باإلنجلیز .5.2

 
 العناوین .6

 غامق 12) بقیاس Simplified Arabicبالعربیة ( .6.1
 غامق 12) قیاس Calibriباإلنجلیزیة ( .6.2

 
 الفقرات .7

 12) بقیاس Simplified Arabicبالعربیة ( .7.1
 12) قیاس Calibriباإلنجلیزیة ( .7.2

 
 العناوین الفرعیة .8

 غامق 12) بقیاس Simplified Arabicبالعربیة ( .8.1
 غامق 12) قیاس Calibriباإلنجلیزیة ( .8.2

 
 الترقیم والتعداد النقطي

 ال یستخدم الترقیم والتعداد النقطي في العناوین والعناوین الفرعیة .4
 ) دوًما1المستوى األول من الترقیم یجب أن یبدأ برقم ( .5
 ) دوًما1.1المستوى الثاني من الترقیم یجب أن یبدأ برقم ( .6
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 ةواألدلة اإلرشادی السیاسات واإلجراءات رار باالطالع علىقنموذج اإل: 5مرفق رقم 

 
 

 اسم المدیریة:
 

 التوقیع التاریخ رمز السیاسة اسم السیاسة الرقم

1.   
 

   

2.   
 

   

3.   
 

   

4.   
 

   

5.   
 

   

6.   
 

   

7.   
 

   

8.   
 

   

9.   
 

   

10.   
 

   

11.   
 

   

12.   
 

   

13.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 الخطة : نموذج إعداد6رفق رقم م

 
 

 رمز الخطة: الوحدة التنظیمیة:
 التاریخ: التوقیع: إعداد:

 التاریخ: التوقیع: دققت من قبل:
 التاریخ: التوقیع: اعتمدت من:

 تاریخ المراجعة القادم: الطبعة: عدد الصفحات:
 

 الھدف من الخطة:
 

 مجال (مدى ) الخطة:
 

 تعریفات:
 

 :تأدوا
 
  :سؤولیات والمھامالم
 

 االجراءات:
 

 المتابعة والتقییم:
 

 المراجع:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نوع وقیاس الخط:

 
 العناوین الرئیسیة .5

 وتحتھ خط غامق 12) بقیاس Simplified Arabicبالعربیة ( .5.1
 وتحتھ خط غامق 12) قیاس Calibriیة (باإلنجلیز .5.2

 
 العناوین .6

 غامق 12) بقیاس Simplified Arabicبالعربیة ( .6.1
 غامق 12) قیاس Calibriباإلنجلیزیة ( .6.2

 
 الفقرات .7

 12) بقیاس Simplified Arabicبالعربیة ( .7.1
 12) قیاس Calibriباإلنجلیزیة ( .7.2

 
 العناوین الفرعیة .8

 غامق 12) بقیاس Simplified Arabicبالعربیة ( .8.1
 غامق 12) قیاس Calibriباإلنجلیزیة ( .8.2

 
 الترقیم والتعداد النقطي

 ال یستخدم الترقیم والتعداد النقطي في العناوین والعناوین الفرعیة .4
 ) دوًما1المستوى األول من الترقیم یجب أن یبدأ برقم ( .5
 ) دوًما1.1المستوى الثاني من الترقیم یجب أن یبدأ برقم ( .6
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Draft 

 
 بطاقة متابعة المؤشر : نموذج 7مرفق رقم 

 
 العناصر الوصف

 عنوان المؤشر 

 تعریف المؤشر 

 األبعاد  المالئمة  الكفاءة الفعالیة 

 السالمة التوقیت المناسب  االستمراریة أخرى

 نوع المؤشر  مدخالت  عملیات  خرجاتم أخرى  

 
المعادلة (البسط 

 والمقام)

 الھدف (مستھدف) 

 حدد أداة جمع البیانات
 مراجعة عینة من السجالت 

 المالحظات
 استبیان

 مسوحات
 : أخرى

 ------------------------: ةحدد حجم العین

 طریقة جمع البیانات

 تكرار جمع البیانات  

 ع البیانات؟من المسؤول عن جم
 تقریر)؟ ،مصدر جمع  البیانات (سجل

 اإلطار الزمني لجمع البیانات؟
 تاریخ بدایة جمع البیانات؟

 عملیات جمع البیانات

 من المسؤول عن تحلیل البیانات؟
 من سیقوم بإعداد التقریر؟

 أین سیتم مناقشة التقریر/ التقاریر وأخذ قرارات التحسین؟
 تائج؟مع أي لجان یجب مشاركة الن

تحلیل البیانات ورفع 
 التقاریر

 المقارنات المعیاریة  

 

ملحق

١٦
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Draft 

 
 بطاقة متابعة المؤشر : نموذج 7مرفق رقم 

 
 العناصر الوصف

 عنوان المؤشر 

 تعریف المؤشر 

 األبعاد  المالئمة  الكفاءة الفعالیة 

 السالمة التوقیت المناسب  االستمراریة أخرى

 نوع المؤشر  مدخالت  عملیات  خرجاتم أخرى  

 
المعادلة (البسط 

 والمقام)

 الھدف (مستھدف) 

 حدد أداة جمع البیانات
 مراجعة عینة من السجالت 

 المالحظات
 استبیان

 مسوحات
 : أخرى

 ------------------------: ةحدد حجم العین

 طریقة جمع البیانات

 تكرار جمع البیانات  

 ع البیانات؟من المسؤول عن جم
 تقریر)؟ ،مصدر جمع  البیانات (سجل

 اإلطار الزمني لجمع البیانات؟
 تاریخ بدایة جمع البیانات؟

 عملیات جمع البیانات

 من المسؤول عن تحلیل البیانات؟
 من سیقوم بإعداد التقریر؟

 أین سیتم مناقشة التقریر/ التقاریر وأخذ قرارات التحسین؟
 تائج؟مع أي لجان یجب مشاركة الن

تحلیل البیانات ورفع 
 التقاریر

 المقارنات المعیاریة  

 

ملحق

١٦
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 حكومة المملكة األردنیة الھاشمیة 

 سیاسة إدماج النوع االجتماعي

 

 

 

 

 
 

2 
 

 المحتویات

 3 ...................................................................................................................... ةمقدم

 4 .......................................................................................................... معلومات أساسیّة

 6 ............................................................................................................. نطاق الّسیاسة

 7 .................................................................................................................. الھدف

 7 ................................................................................................................. المبادئ

 8 ........................................................................ األولویات واإلجراءات والمؤشرات األساسیة

 10 ..................................................................................األدوار والمسؤولیات الخاصة بالتنفیذ

 11 ............................................................... اآللیات المؤسسیة الالزمة إلدماج النوع االجتماعي

 12 .............................................................. القدرات المؤسسیة الالزمة إلدماج النوع االجتماعي

 13 ....................................................................................... رصد السیاسة واإلبالغ عنھا
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 حكومة المملكة األردنیة الھاشمیة 

 سیاسة إدماج النوع االجتماعي

 

 

 

 

 
 

2 
 

 المحتویات

 3 ...................................................................................................................... ةمقدم

 4 .......................................................................................................... معلومات أساسیّة

 6 ............................................................................................................. نطاق الّسیاسة

 7 .................................................................................................................. الھدف

 7 ................................................................................................................. المبادئ

 8 ........................................................................ األولویات واإلجراءات والمؤشرات األساسیة

 10 ..................................................................................األدوار والمسؤولیات الخاصة بالتنفیذ

 11 ............................................................... اآللیات المؤسسیة الالزمة إلدماج النوع االجتماعي

 12 .............................................................. القدرات المؤسسیة الالزمة إلدماج النوع االجتماعي

 13 ....................................................................................... رصد السیاسة واإلبالغ عنھا
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لجنسین وحكم اتحترم حقوق اإلنسان، بما فیھا المساواة بین إننا نسعى إلى مؤسسات مدنیة "
لمواطنون في انعرف أن الحكم الشفاف والخاضع للمساءلة ضروري إذا أرید أن یسھم . القانون

 "التغییر
 2004أبریل  /نیسان  16 – جورنال، وول ستریت ابن الحسین جاللة الملك عبدهللا الثاني

 ةمقدم
األردنیون أمام القانون سواء، ال تمییز بینھم في الحقوق والواجبات وإن : "الدستور األردني ما ینص علیھإلى  ااستنادً 

ین   ؛1اختلفوا في العرق أو اللغة أو الّدِ

المشروع  ھذا تحقیق في شركاء الجمیع أن وبما" 2020 - 2019للعامین  ةردنیاأل الحكومة عمل ا ألولویاتاستنادً و

 مع الحقیقیة بالتكاملیة والشراكة إال تتحقق لن والتكافل واإلنتاج القانون دولة لبلوغ رؤیة الحكومة فإن الوطني،

 ؛2"الجمیع

ومتساوین في الكرامة والحقوق،  ایولد جمیع الناس أحرارً ": اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانوباإلشارة إلى نصوص 

ین، بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّ ولكل إنسان حقٌّ التّمتُّع بجمیع الحقوق والحریات دونما تمییز 

 ؛3غیر سیاسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أوسیاسي  ،أو الرأي

ب علیھا من ، وما یترتّ )سیداو(على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التّمییز ضد المرأة قد صادق األردن  أن حیثو

ماعیة والثقافیة وضمان مساواة الرجل والمرأة في التمتع بجمیع الحقوق االقتصادیة واالجتبمكافحة التمییز،  االلتزام

 ؛والمدنیة والسیاسیة

ماج النوع لمرأة إلدخاصة باآلیات وطنیة إنشاء یدعو الحكومات إلى الذي األردن ببرنامج عمل بكین  التزام حیثو

 ؛العمل الحكومي االجتماعي في جمیع جوانب

وجھ عدم أل لتصديالرامیة إلى اوبأھداف التنمیة المستدامة  2030) أجندة(األردن ببرنامج عمل  التزام و حیث نص

في تعزیز سیّما في الحّد من الممارسات التمییزیة ضد المرأة، وجمیع القطاعات، وال ضمن الجنسین بینالمساواة 

 تجلت لمرأةأھمیة المساواة بین الجنسین وتمكین ان أحیث  على النوع االجتماعي المبنيمشاركتھا، ومكافحة العنف 

  ؛ةلملكیا ةوراق النقاشیلى األإضافة باإل الوطنیة ةت األردن، والرؤى واالستراتیجیات التنمویتحقیق طموحا في

في المجاالت السیاسیة واالجتماعیة بین الجنسین عدم المساواة  جوانبلبالتّصّدي األردن  التزامھذه السیاسةُ  تؤكد

األعراف االجتماعیة، واألُطر التنظیمیة، بعض  تتوافق معواالقتصادیة، والتي جاءت نتیجة للممارسات التمییزیة التي 

   .والممارسات التشریعیة والمؤّسسیة

                                                 
 )6(المادة  –دستور المملكة األردنیة الھاشمیة  1
 2020 - 2019 للعامین ةردنیاأل الحكومة عمل ولویاتأ 2
  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ) من2) و(1المادتین ( 3

 
 

4 
 

 معلومات أساسیّة

. لصحیة للمرأةالتعلیمیة والظروف ا حسین واقعتفي  احقّقت الحكومات األردنیة المتعاقبة نجاحً لقد 

معقولة للحصول  التعلیم، وتتوافر لھا إمكانیة تحصل على مستوًى جیّد منوبالفعل، فإن المرأة األردنیة 

 ُ غ مستویات وتبل. األمومة والطفولةمراكز وفرھا عیادات على الخدمات الصحیة، ومنھا الخدمات التي ت

في  ن من التعلیمھاتین المرحلتی ھنّ وما بعد الثانوي، ومستویات إكمالبالتعلیم األساسي الفتیات التحاق 

لوتتفوَّ . الجامعات والكلیات معدالت مرتفعة ن معدالت مرتفعة ق الفتیات على الفتیان في األداء، ویُسّجِ

األطفال والت وفیات األمھات على نحو مماثل، فقد انخفضت معدّ و. في االلتحاق بالجامعات والكلیات

ضَّع بسبب تلقِّي المزید من النساء الرعایة الصحیة أثناء الحمل   .عد الوالدةوب) قبل الوالدة(الرُّ

المعنیة  ما المؤسساتسیّ وقد قامت الحكومة األردنیة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وال

مدت إجراءات عدد من القوانین التّمییزیّة، واعت بحقوق المرأة وحقوق اإلنسان، بتعدیل و / أو إلغاء

یالت التي تّم إیجابیة تھدف إلى تعزیز مشاركة المرأة في الحیاة االقتصادیة والسیاسیة. كما أن التعد

حداث نظام ما تعریف العمل المرن واستسیّ یرة على قانون العمل األردني، الإدخالھا في اآلونة األخ

ادیة زیز المشاركة االقتصتسھم في  تع من شأنھا أنواة في األجور، خاص بھ، إضافةً إلى المسا

والتي منھا  –كما أن التعدیالت على قانون العقوبات أدت إلى تعزیز حمایة المرأة وحقوقھا  للمرأة.

ا وأیضً  التي تتیح  للمغتصب اإلفالت من العقوبة في حال زواجھ من الضحیة، )308(إلغاء المادة 

ن العذر المخفف المنصوص علیھ في المادة حرمان مرتكب "جریمة بحق اإلناث باسم الشرف" م

لى إدن. إضافة ألرز حقوق المرأة في افي تعزی  إیجابيّ  رأث حدثأالذي و ،من نفس القانون )98(

افظات جالس المح، ومالنیابیةذلك، أدى إدخال نظام الحصص النسبیة (الكوتا) للمرأة في المجالس 

 مشاركتھا في الحیاة السیاسیة.لى زیادة تمثیل المرأة وإ والمجالس البلدیة

في  السیاسي واالقتصادي، واالستمرار یننسب المشاركة المتدنیة للمرأة في المجالأن غیر 

ین باعتراض سبیل إحراز التقدم على صعید المساواة  جمیعھاضد المرأة، تُواصل  ممارسة العنف

 الجتماعين الجنسین في النسیج ااسخ بیالجنسین، وقد عملت برمتھا على إبراز أوجھ االنحیاز الرَّ 

 .والسیاسي واالقتصادي لألردن
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لجنسین وحكم اتحترم حقوق اإلنسان، بما فیھا المساواة بین إننا نسعى إلى مؤسسات مدنیة "
لمواطنون في انعرف أن الحكم الشفاف والخاضع للمساءلة ضروري إذا أرید أن یسھم . القانون

 "التغییر
 2004أبریل  /نیسان  16 – جورنال، وول ستریت ابن الحسین جاللة الملك عبدهللا الثاني

 ةمقدم
األردنیون أمام القانون سواء، ال تمییز بینھم في الحقوق والواجبات وإن : "الدستور األردني ما ینص علیھإلى  ااستنادً 

ین   ؛1اختلفوا في العرق أو اللغة أو الّدِ

المشروع  ھذا تحقیق في شركاء الجمیع أن وبما" 2020 - 2019للعامین  ةردنیاأل الحكومة عمل ا ألولویاتاستنادً و

 مع الحقیقیة بالتكاملیة والشراكة إال تتحقق لن والتكافل واإلنتاج القانون دولة لبلوغ رؤیة الحكومة فإن الوطني،

 ؛2"الجمیع

ومتساوین في الكرامة والحقوق،  ایولد جمیع الناس أحرارً ": اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانوباإلشارة إلى نصوص 

ین، بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّ ولكل إنسان حقٌّ التّمتُّع بجمیع الحقوق والحریات دونما تمییز 

 ؛3غیر سیاسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أوسیاسي  ،أو الرأي

ب علیھا من ، وما یترتّ )سیداو(على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التّمییز ضد المرأة قد صادق األردن  أن حیثو

ماعیة والثقافیة وضمان مساواة الرجل والمرأة في التمتع بجمیع الحقوق االقتصادیة واالجتبمكافحة التمییز،  االلتزام

 ؛والمدنیة والسیاسیة

ماج النوع لمرأة إلدخاصة باآلیات وطنیة إنشاء یدعو الحكومات إلى الذي األردن ببرنامج عمل بكین  التزام حیثو
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 معلومات أساسیّة

. لصحیة للمرأةالتعلیمیة والظروف ا حسین واقعتفي  احقّقت الحكومات األردنیة المتعاقبة نجاحً لقد 

معقولة للحصول  التعلیم، وتتوافر لھا إمكانیة تحصل على مستوًى جیّد منوبالفعل، فإن المرأة األردنیة 

 ُ غ مستویات وتبل. األمومة والطفولةمراكز وفرھا عیادات على الخدمات الصحیة، ومنھا الخدمات التي ت

في  ن من التعلیمھاتین المرحلتی ھنّ وما بعد الثانوي، ومستویات إكمالبالتعلیم األساسي الفتیات التحاق 

لوتتفوَّ . الجامعات والكلیات معدالت مرتفعة ن معدالت مرتفعة ق الفتیات على الفتیان في األداء، ویُسّجِ

األطفال والت وفیات األمھات على نحو مماثل، فقد انخفضت معدّ و. في االلتحاق بالجامعات والكلیات
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لى إدن. إضافة ألرز حقوق المرأة في افي تعزی  إیجابيّ  رأث حدثأالذي و ،من نفس القانون )98(
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 .والسیاسي واالقتصادي لألردن
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اف والقیم ، وھي تعكس األعراألردنيلمجتمع في ا اأساسیً  اجزءً المؤسسات العامة األردنیة  تمثل

منھا لرسمیة ا - المؤسسیة اثقافتھوكذلك في  صناعة القرارآلیة و الداخلیة ااالجتماعیة في عملیاتھ

 ر أنھالتغییر، غیل حركاتمالمؤسسات أن تعمل بمثابة ھذه وتستطیع . - حد سواء وغیر الرسمیة على

خ  اتستطیع أیضً  - مع ذلك - إلى أحدھما حیاز واالنبین الجنسین التمییز في  النّافذة قواعدالأن تُرّسِ

اجعة قد خضع عدد من الوزارات والمؤسسات واألجھزة األردنیة ألنشطة مفیدة في مرف. دون اآلخر

ُ التي  واِطنَ المَ وحصرت تلك األنشطة حّددت ف ،في أعمالھا يوتدقیق منظور النوع االجتماع ز عزِّ ت

خ قواعد التمییز  ما بینھما فیفیھا تلك المؤسسات المساواة بین الجنسین، وتلك التي ما زالت تُرّسِ

أدوار  نمیطتتعمل على ي المؤّسسیة الت الثقافة وتشمل ھذه األنشطة. إلى أحدھما دون اآلخر واالنحیاز

 ةومسؤول ةكمواطن ان العمل، وتعیق إمكانیة حصول المرأة على الموارد، وإعمال حقوقھاالمرأة في مك

 . إلى المناصب الرفیعة في صنع القرار ابھ واالرتقاء ا، وتوظیفھةحكومی

كیل شبكة تشم حیث توقد تعاونت اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة ودیوان الخدمة المدنیة 

دى وعلى م. وصافھم الوظیفیةألى إضافة باإل حكومیة تتألّف من ضباط ارتباط النوع االجتماعي

ّظمت ورش سنوات عدیدة حتى اآلن، عقدت اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة دورات تدریبیة، ون

 . ةمختلف المؤسسات الحكومی منضباط ارتباط النوع االجتماعي الحكومیة لشبكة العمل ألعضاء 

ضعف  ، إضافةً إلىيالحكوم العملإلدماج النوع االجتماعي في  مؤّسسيال النھج غیابّن إال أ

ن ضمن المؤسسات الحكومیة، قد أدت إلى وضع وتطویر أولویات وقوانی في ھذا المجالخبرات ال

بصورة  ُمستجیبة للنوع االجتماعي غیروسیاسات وخطط وأنظمة وخدمات على المستوى الوطني، 

یات في ال كما كان ھناك مجموعة من. دائمة ع مواءمة الخطط الوطنیة والقطاعیة ممجال تحّدِ

وضوع المساواة اإلقرار واالعتراف بأن مإلى  اأیضً  ةوتوجد حاج. للمرأة السابقة االستراتیجیة الوطنیة

عات قطا ، على سبیل المثال ال الحصر،ومن بینھا القطاعات وشامل لكلمشترك  بین الجنسین عنصر

إلى اإلقرار جةٌ كذلك ثّمةَ حا؛ ، واإلشكاالت البیئیة وقضایا المیاهوالمواصالت لبنى التحتیة، والنقلا

سوف یضمن دراسة منظور النوع  في العمل الحكومي بأّن إدماج النوع االجتماعيواالعتراف 

سیاسات وتقییم ال) متابعة(جمیع جوانب تصمیم وتنفیذ ورصد بواالھتمام  ،االجتماعي، واالحتیاجات

 . والبرامج والخدمات
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من لیسا  تمكین المرأة جھودالمساواة بین الجنسین، وتعزیز  مجاللتقدم في ل إن إعطاء األولویة

لى مستوى المستجدة على الحكومة األردنیة؛ ولكن یوجد اآلن التزام ُمتجّدد للمساءلة ع الموضوعات

  . على ھذا الصعید رفیع إزاء تحقیق التّغییر التّحّولي

 نطاق الّسیاسة

جال تُشیر المساواة بین الجنسین إلى الحقوق والمسؤولیات والفرص المتساویة للنساء والر

 راتة، وأحد مؤشمسبقال وكأحد الشروطإشكالیات حقوق اإلنسان، إحدى وتعد والفتیات والفتیان، 

، متماثالنة والرجل المرأبین الجنسین ال تعني أّن  فالمساواةُ . نسانعلى اإل تكزةالُمرستدامة لتنمیة المُ ا

ب جنس من ممارسة وإعمال حقوقھم اإلنسانیة بس لمرأة والرجلحرمان اولكنھا تعني أنھ ال ینبغي 

 . منھما أي

على ( االجتماعي ومبادرات التّدّخل الخاّصة بالنّوع إدماج النوع االجتماعيمن  ویُعتَرُف بكلٍّ 

 امعً ما ، على المستوى العالمي، بأنّھما كلیھ)سبیل المثال، تعزیز المشاركة االقتصادیة للمرأة

ل الخاّصة مبادرات ف. تھدفان إلى تحقیق المساواة بین الجنسیناستراتیجیتان  النوع االجتماعي بالتّدخُّ
ھة نحو جَ  أنشطةھي  فئة في فرص منصفة ومتكاتتاح لھما سر الفجوة بین الرجال والنساء لكي موجَّ

 . الحصول على الموارد والمعارف وصناعة القرار والخدمات

ُز  المرأة حقوق ل على إزالة العقبات والُمعیقات التي تعرقل إعما إدماج النوع االجتماعيویُرّكِ

لمعاملة، وفي اي إلى انعدام المساواة في ة والممارسات التي تؤدّ مییزیّ والرجل، بسبب االفتراضات التّ 

في  ھجةبطریقة ممن فعملیة إدماج النوع االجتماعي تنظر. الحصول على الموارد والمنافع وتوزیعھا

یاسات والھم في كّلٍ من السوظروفھم وأح سؤولیاتھموم بین أدوار المرأة والرجل الفروقات

حسَّاسة بأھمیة مشاركة المرأة والرجل في وضع األھداف واألولویات ال ایضً أ تعترفو واإلجراءات،

مبادرات  وتھدف عملیة إدماج النوع االجتماعي إلى تعزیز واستكمال. والُمستجیبة للنوع االجتماعي

 . بحّد ذاتھا اماعي، وھي ال تعتبر ھدفً التدخل الخاصة بالنوع االجت

كلیھما  المحليولتحقیق أھداف ھذه السیاسة، ستقوم المؤسسات الحكومیة على المستویین الوطني و

اعي على باعتماد سیاسات وإجراءات داخلیة تكفل اإلدماج الفعّال في الوقت المناسب للنوع االجتم

 . المستویین اإلداري والبرامجي
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خ قواعد التمییز  ما بینھما فیفیھا تلك المؤسسات المساواة بین الجنسین، وتلك التي ما زالت تُرّسِ

أدوار  نمیطتتعمل على ي المؤّسسیة الت الثقافة وتشمل ھذه األنشطة. إلى أحدھما دون اآلخر واالنحیاز

 ةومسؤول ةكمواطن ان العمل، وتعیق إمكانیة حصول المرأة على الموارد، وإعمال حقوقھاالمرأة في مك

 . إلى المناصب الرفیعة في صنع القرار ابھ واالرتقاء ا، وتوظیفھةحكومی

كیل شبكة تشم حیث توقد تعاونت اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة ودیوان الخدمة المدنیة 

دى وعلى م. وصافھم الوظیفیةألى إضافة باإل حكومیة تتألّف من ضباط ارتباط النوع االجتماعي

ّظمت ورش سنوات عدیدة حتى اآلن، عقدت اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة دورات تدریبیة، ون

 . ةمختلف المؤسسات الحكومی منضباط ارتباط النوع االجتماعي الحكومیة لشبكة العمل ألعضاء 

ضعف  ، إضافةً إلىيالحكوم العملإلدماج النوع االجتماعي في  مؤّسسيال النھج غیابّن إال أ

ن ضمن المؤسسات الحكومیة، قد أدت إلى وضع وتطویر أولویات وقوانی في ھذا المجالخبرات ال

بصورة  ُمستجیبة للنوع االجتماعي غیروسیاسات وخطط وأنظمة وخدمات على المستوى الوطني، 

یات في ال كما كان ھناك مجموعة من. دائمة ع مواءمة الخطط الوطنیة والقطاعیة ممجال تحّدِ

وضوع المساواة اإلقرار واالعتراف بأن مإلى  اأیضً  ةوتوجد حاج. للمرأة السابقة االستراتیجیة الوطنیة

عات قطا ، على سبیل المثال ال الحصر،ومن بینھا القطاعات وشامل لكلمشترك  بین الجنسین عنصر

إلى اإلقرار جةٌ كذلك ثّمةَ حا؛ ، واإلشكاالت البیئیة وقضایا المیاهوالمواصالت لبنى التحتیة، والنقلا

سوف یضمن دراسة منظور النوع  في العمل الحكومي بأّن إدماج النوع االجتماعيواالعتراف 

سیاسات وتقییم ال) متابعة(جمیع جوانب تصمیم وتنفیذ ورصد بواالھتمام  ،االجتماعي، واالحتیاجات
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ب جنس من ممارسة وإعمال حقوقھم اإلنسانیة بس لمرأة والرجلحرمان اولكنھا تعني أنھ ال ینبغي 

 . منھما أي

على ( االجتماعي ومبادرات التّدّخل الخاّصة بالنّوع إدماج النوع االجتماعيمن  ویُعتَرُف بكلٍّ 

 امعً ما ، على المستوى العالمي، بأنّھما كلیھ)سبیل المثال، تعزیز المشاركة االقتصادیة للمرأة

ل الخاّصة مبادرات ف. تھدفان إلى تحقیق المساواة بین الجنسیناستراتیجیتان  النوع االجتماعي بالتّدخُّ
ھة نحو جَ  أنشطةھي  فئة في فرص منصفة ومتكاتتاح لھما سر الفجوة بین الرجال والنساء لكي موجَّ

 . الحصول على الموارد والمعارف وصناعة القرار والخدمات

ُز  المرأة حقوق ل على إزالة العقبات والُمعیقات التي تعرقل إعما إدماج النوع االجتماعيویُرّكِ

لمعاملة، وفي اي إلى انعدام المساواة في ة والممارسات التي تؤدّ مییزیّ والرجل، بسبب االفتراضات التّ 

في  ھجةبطریقة ممن فعملیة إدماج النوع االجتماعي تنظر. الحصول على الموارد والمنافع وتوزیعھا

یاسات والھم في كّلٍ من السوظروفھم وأح سؤولیاتھموم بین أدوار المرأة والرجل الفروقات

حسَّاسة بأھمیة مشاركة المرأة والرجل في وضع األھداف واألولویات ال ایضً أ تعترفو واإلجراءات،

مبادرات  وتھدف عملیة إدماج النوع االجتماعي إلى تعزیز واستكمال. والُمستجیبة للنوع االجتماعي

 . بحّد ذاتھا اماعي، وھي ال تعتبر ھدفً التدخل الخاصة بالنوع االجت

كلیھما  المحليولتحقیق أھداف ھذه السیاسة، ستقوم المؤسسات الحكومیة على المستویین الوطني و

اعي على باعتماد سیاسات وإجراءات داخلیة تكفل اإلدماج الفعّال في الوقت المناسب للنوع االجتم

 . المستویین اإلداري والبرامجي
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 میعھاجوتُطبَّق سیاسة إدماج النوع االجتماعي على جمیع المؤسسات واألجھزة الحكومیة، وھي 

جنة الوزاریة لتمكین إلى الل اسنوی�  ا یُحرز من تقّدم في تطبیقھاعمّ  بتطبیق ھذه السیاسة واإلبالغمطالبةٌ 

ق من خالل مجموعة العمل الفنیة التابعة لھذه اللجنة الوزاریة،  المرأة اللجنة الوطنیة لھا أعماالتي تُنّسِ

ّمة اإلشراف وتُناط مھ. للمساوة بین الجنسیناآللیة الوطنیة المعنیة األردنیة لشؤون المرأة بصفتھا 

ات الحكومیة أما في المؤسس ،على تطبیق ھذه السیاسة داخل الوزارات بالوزراء واألمناء العامین فیھا

 . فیھا إلى رؤساء تلك المؤسسات غیر الوزاریة، فتُناط مھمة اإلشراف

 الھدف

الجھود  والرسمي على تعمل سیاسة إدماج النوع االجتماعي على إضفاء الطابع المؤّسسي

ات اإلجراءكافة تصمیم وتنفیذ الحكومیة الرامیة إلى إدماج النوع االجتماعي في جمیع مراحل 

ت الوطنیة لدعم عملیة استیفاء االلتزاماوھذه السیاسة مصّممة . واألعمال الحكومیة واإلبالغ عنھا

مراعاة ل ،اتھ، وفي الوقت ذوالمساواة والعدالة اإلنصاففي تعزیز  على حّدٍ سواء، ،منھا والدولیة

ه السیاسة تھدف وباإلضافة إلى ذلك، فإن ھذ .)یةالشمول(التّنّوع، والفرص المتساویة، والمشاركة 

 . الموّجھةمبادرات التدخل بصفة مستمرة، من تنفیذ  الحكومةبھ ما تقوم إلى استكمال 

 المبادئ

ماعي، دماج النوع االجتكجزٍء من عملیة إ –القرارات واإلجراءات التي یتم اتّخاذھا  تراعي

 : ما یلي ،– وكجزٍء من تطبیق سیاسة إدماج النوع االجتماعي

ع بجمیع حقّان التّمتھما یستبأنن، ویاوالمرأة متساوالرجل من  كًال اإلقرار بأّن  :المساواة وعدم التمییز

كذلك فإن . بینھما والسیاسیة من دون أي تمییز واالقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة المدنیة احقوقھم

ّال یتم التمییز أأن تحظى حقوقھما بالحمایة، وأن ینعما بالّرفاه، ویجب  االمرأة والرجل یستحقِّان أیضً 

 . ثىأو أُن ابسبب كونھما قد ُوِلدا ذكرً  اي التعامل أو في المنافع أو فیھما معً بحقوقھما ف

الشاملة والمشتركة االعتراف بأّن النوع االجتماعي ھو أحد المتغیِّرات االجتماعیة  :التّنّوع والتقاطع

 فإنّ كذلك . اأیضً رات أُخرى غیرھا یتأثّر بالمتغیّرات األُخرى، ویَطاُل متغیّ  وھوبین جمیع القطاعات، 

وا  )أو الرجال(ألن المجموعات المتنّوعة من النساء  انظرً ، متماثلینالنساء والرجال لیسوا جمیعھم  مرُّ

وإّن . واحتیاجاتھم واھتماماتھم جھات نظرھمتؤثر في و مختلفة في عملیات تنشئة وتربیة اجتماعیة

 
 

8 
 

یاق یؤّدي إلى اإلقصاء لفئات ) مجحفة(ظروف غیر منصفة وجود ویتمخَّض عن  ،التّعمیم في ھذا الّسِ

كما أّن االحترام والتسامح وقَبول االختالفات في وجھات النظر، . ولفئات من الرجال من النساء

ُز كلھا االلتزام بحمایة قدرات  على ممارسة حقوقھم ككائنات بشریة،  فرادألاواآلراء واالحتیاجات تُعّزِ

ین والخلفیة االجتماعیة  والعرق نسبصرف النظر عن العُمر والج أو االنتماء االقتصادیة ووالّدِ

 . ااالجتماعي أو كلیھما معً 

ة التشجیع  :یةوالشمولالتشاركیة  لیات تخطیط لمرأة والرجل في عملعلى المشاركة النّشطة والُحرَّ

 .اعيالنوع االجتمتنفیذ وتقییم السیاسات وتحدید نتائج األعمال الھادفة إلى إدماج  /وتطبیق 

جراءات بشأن من اإلما یُتّخذ من القرارات ویُصنع تحمُّل مسؤولیة وتبعات ما  :المساءلة والشفافیة

تطلباتھا، أو م ةومعالج ھذه المساواة تحقیقجل المساواة بین الجنسین، أو ما یتم التّخطیط لھ ألتحقیق 

  .امنّظمة ھیكلیً و ممنھجة مقاربة، باستخدام اكّل ذلك معً تحمُّل مسؤولیة وتبعات 

 األولویات واإلجراءات والمؤشرات األساسیة

ً  ةیلحكوما المؤسسات لضمان أن تكون الجنسین  على تحقیق أھداف المساواة بینال بشكل فعّ  قادرة

مجاالت  جھودھا على إدماج النوع االجتماعي في أربع زنّھا سوف تُركّ مرأة والفتاة، فإوتمكین ال

  .تحظى باألولویة

زة إلدماج النوع االجتماعي، من: األولویة األولى  رفاالمعحیث توافر  توافر قدرات مؤسَّسیّة ُمعزَّ
جراءات ، إلى جانب توافر الھیاكل والسیاسات واإلموظفي المؤسسات الحكومیةلدى  اتوالخبر

 المؤسسیة

مراجعة وتدقیق لمنظور إجراء  /إجراء تقییم لمنظور النوع االجتماعي  :ةاإلجراءات اإلرشادی

إلى  اسیة استنادً النوع االجتماعي؛ ووضع وتطویر ثم تنفیذ خطة لتطویر القدرات المؤسّ 

وحصر وتحلیل بیانات النوع االجتماعي  تشھد وجود فجوات بین الجنسین؛المجاالت التي 

لنوع ل امصنفة وفقً عملیة إنتاج وتحلیل بیانات  إضفاء الطابع المنھجي علىفرة؛ واغیر المتو

عمل متابعة الرصد واالجتماعي؛ وإدراج مؤشرات إدماج النوع االجتماعي في إطار 

دماج النوع االجتماعي؛ واعتماد وتنفیذ خطة عمل مؤّسسي؛ وتأسیس آلیة عمل داخلیة إلال

 .لھذه الغایة
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 میعھاجوتُطبَّق سیاسة إدماج النوع االجتماعي على جمیع المؤسسات واألجھزة الحكومیة، وھي 

جنة الوزاریة لتمكین إلى الل اسنوی�  ا یُحرز من تقّدم في تطبیقھاعمّ  بتطبیق ھذه السیاسة واإلبالغمطالبةٌ 

ق من خالل مجموعة العمل الفنیة التابعة لھذه اللجنة الوزاریة،  المرأة اللجنة الوطنیة لھا أعماالتي تُنّسِ

ّمة اإلشراف وتُناط مھ. للمساوة بین الجنسیناآللیة الوطنیة المعنیة األردنیة لشؤون المرأة بصفتھا 

ات الحكومیة أما في المؤسس ،على تطبیق ھذه السیاسة داخل الوزارات بالوزراء واألمناء العامین فیھا

 . فیھا إلى رؤساء تلك المؤسسات غیر الوزاریة، فتُناط مھمة اإلشراف

 الھدف

الجھود  والرسمي على تعمل سیاسة إدماج النوع االجتماعي على إضفاء الطابع المؤّسسي

ات اإلجراءكافة تصمیم وتنفیذ الحكومیة الرامیة إلى إدماج النوع االجتماعي في جمیع مراحل 

ت الوطنیة لدعم عملیة استیفاء االلتزاماوھذه السیاسة مصّممة . واألعمال الحكومیة واإلبالغ عنھا

مراعاة ل ،اتھ، وفي الوقت ذوالمساواة والعدالة اإلنصاففي تعزیز  على حّدٍ سواء، ،منھا والدولیة

ه السیاسة تھدف وباإلضافة إلى ذلك، فإن ھذ .)یةالشمول(التّنّوع، والفرص المتساویة، والمشاركة 

 . الموّجھةمبادرات التدخل بصفة مستمرة، من تنفیذ  الحكومةبھ ما تقوم إلى استكمال 

 المبادئ

ماعي، دماج النوع االجتكجزٍء من عملیة إ –القرارات واإلجراءات التي یتم اتّخاذھا  تراعي

 : ما یلي ،– وكجزٍء من تطبیق سیاسة إدماج النوع االجتماعي

ع بجمیع حقّان التّمتھما یستبأنن، ویاوالمرأة متساوالرجل من  كًال اإلقرار بأّن  :المساواة وعدم التمییز

كذلك فإن . بینھما والسیاسیة من دون أي تمییز واالقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة المدنیة احقوقھم

ّال یتم التمییز أأن تحظى حقوقھما بالحمایة، وأن ینعما بالّرفاه، ویجب  االمرأة والرجل یستحقِّان أیضً 

 . ثىأو أُن ابسبب كونھما قد ُوِلدا ذكرً  اي التعامل أو في المنافع أو فیھما معً بحقوقھما ف

الشاملة والمشتركة االعتراف بأّن النوع االجتماعي ھو أحد المتغیِّرات االجتماعیة  :التّنّوع والتقاطع

 فإنّ كذلك . اأیضً رات أُخرى غیرھا یتأثّر بالمتغیّرات األُخرى، ویَطاُل متغیّ  وھوبین جمیع القطاعات، 

وا  )أو الرجال(ألن المجموعات المتنّوعة من النساء  انظرً ، متماثلینالنساء والرجال لیسوا جمیعھم  مرُّ

وإّن . واحتیاجاتھم واھتماماتھم جھات نظرھمتؤثر في و مختلفة في عملیات تنشئة وتربیة اجتماعیة
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یاق یؤّدي إلى اإلقصاء لفئات ) مجحفة(ظروف غیر منصفة وجود ویتمخَّض عن  ،التّعمیم في ھذا الّسِ

كما أّن االحترام والتسامح وقَبول االختالفات في وجھات النظر، . ولفئات من الرجال من النساء

ُز كلھا االلتزام بحمایة قدرات  على ممارسة حقوقھم ككائنات بشریة،  فرادألاواآلراء واالحتیاجات تُعّزِ

ین والخلفیة االجتماعیة  والعرق نسبصرف النظر عن العُمر والج أو االنتماء االقتصادیة ووالّدِ

 . ااالجتماعي أو كلیھما معً 

ة التشجیع  :یةوالشمولالتشاركیة  لیات تخطیط لمرأة والرجل في عملعلى المشاركة النّشطة والُحرَّ

 .اعيالنوع االجتمتنفیذ وتقییم السیاسات وتحدید نتائج األعمال الھادفة إلى إدماج  /وتطبیق 

جراءات بشأن من اإلما یُتّخذ من القرارات ویُصنع تحمُّل مسؤولیة وتبعات ما  :المساءلة والشفافیة

تطلباتھا، أو م ةومعالج ھذه المساواة تحقیقجل المساواة بین الجنسین، أو ما یتم التّخطیط لھ ألتحقیق 

  .امنّظمة ھیكلیً و ممنھجة مقاربة، باستخدام اكّل ذلك معً تحمُّل مسؤولیة وتبعات 

 األولویات واإلجراءات والمؤشرات األساسیة

ً  ةیلحكوما المؤسسات لضمان أن تكون الجنسین  على تحقیق أھداف المساواة بینال بشكل فعّ  قادرة

مجاالت  جھودھا على إدماج النوع االجتماعي في أربع زنّھا سوف تُركّ مرأة والفتاة، فإوتمكین ال

  .تحظى باألولویة

زة إلدماج النوع االجتماعي، من: األولویة األولى  رفاالمعحیث توافر  توافر قدرات مؤسَّسیّة ُمعزَّ
جراءات ، إلى جانب توافر الھیاكل والسیاسات واإلموظفي المؤسسات الحكومیةلدى  اتوالخبر

 المؤسسیة

مراجعة وتدقیق لمنظور إجراء  /إجراء تقییم لمنظور النوع االجتماعي  :ةاإلجراءات اإلرشادی

إلى  اسیة استنادً النوع االجتماعي؛ ووضع وتطویر ثم تنفیذ خطة لتطویر القدرات المؤسّ 

وحصر وتحلیل بیانات النوع االجتماعي  تشھد وجود فجوات بین الجنسین؛المجاالت التي 

لنوع ل امصنفة وفقً عملیة إنتاج وتحلیل بیانات  إضفاء الطابع المنھجي علىفرة؛ واغیر المتو

عمل متابعة الرصد واالجتماعي؛ وإدراج مؤشرات إدماج النوع االجتماعي في إطار 

دماج النوع االجتماعي؛ واعتماد وتنفیذ خطة عمل مؤّسسي؛ وتأسیس آلیة عمل داخلیة إلال

 .لھذه الغایة
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اعي فیھا التي تّم إجراء تقییم للنوع االجتمالحكومیة  عدد المؤسسات :المؤشرات األساسیة

دماج  إلخالل السنتین األخیرتین؛ وعدد المؤسسات التي یوجد لدیھا آلیة عمل داخلیة فاعلة 

ار قادة كب /ألمناء العاّمین في الوزارات ا تقاریرھا إلىتُِعدُّ وترفع النوع االجتماعي، 

بین على  المؤسسات األخرى؛ وعدد المؤسسات التي یوجد لدیھا فریق أساسي من المدّرِ

وعدد المؤسسات التي لدیھا خطة عمل إلدماج النوع  ؛موضوع إدماج النوع االجتماعي

لوجود  وإجراءاتھا الداخلیة نتیجةاالجتماعي؛ وعدد المؤسسات التي قامت بتغییر سیاساتھا 

 . دماج النوع االجتماعيإلخطة عمل 

ز وجود تخطیط مُ : األولویة الثانیة على اإلجراءات التشریعات وفي  ومستجیب للنوع االجتماعيعزَّ
 .المستویین الوطني والقطاعي

ات على البیان بشكل دائم ة التخطیط بطریقة تعتمدنفیذ عملیت: اإلجراءات اإلرشادیة

جات من الُمخر على كلٍّ واإلحصاءات الخاصة بالنوع االجتماعي؛ واحتواء عملیات التخطیط 

ھة للنوع االجتماعي  واتجنفي كل ألنشطة والمؤشرات في ا، وإدماج النوع االجتماعي الموجَّ

تصة للخبرات المخ؛ وتفعیل اآللیات واألدوات التي تكفل الشمول المنھجي عملیات التخطیط

لقطاعیة ؛ وتقییم الخطط الوطنیة والكل عملیة من عملیات التخطیطبمفھوم النوع االجتماعي، 

وع ؛ وتضمین خطة إدماج النردنفي األ ألجل مواءمتھا مع االستراتیجیة الوطنیة للمرأة

 . ویةاالجتماعي في خطط العمل الوزاریة السن

ي في الخطط القطاعیة التي تتضمن النوع االجتماعالتشریعات وعدد : المؤشرات األساسیة

، مویةالتنالخطط الوطنیة عملیات التحلیل، والنواتج الموجھة إلى النوع االجتماعي؛ وعدد 

ھة إلى النوع اال جتماعي؛ التي تتضمن النوع االجتماعي في عملیات التحلیل والنواتج الموجَّ

سة للنوع االجتماعي، وعدد خطط  وعدد عملیات التخطیط التي احتوت على خبرات ُمكرَّ

 . ةالعمل المعنیة بإدماج النوع االجتماعي، والمشمولة في خطط العمل الوزاریة السنوی

 .القرار الحكومي عصنمواقع في  زیادة تمثیل المرأة: األولویة الثالثة

، واإلجراءات المتعلقة بتعزیز توظیف المرأةسیاسات التنقیح : اإلجراءات اإلرشادیة

واالحتفاظ بوجودھا على رأس عملھا، واالرتقاء بوضعھا؛ وتعزیز مشاركة المرأة في اللجان 
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التي تضّم كبار المسؤولین في عضویتھا؛ وإجراء دراسات الحكومیة وعملیات التخطیط 

المناصب  المرأةولتولِّي الجنسین استقصائیة للرجال والنساء بشأن مدركات المساواة بین 

 . ؛ ورفع مستوى التوعیة بإمكانیات وطاقات المرأة في مجال القیادةالقیادیة

ف صنع التي حقّقت التكافؤ بین الجنسین في شغل وظائعدد المؤسسات : المؤشرات األساسیة

لمساواة بین لدیھم مدركات إیجابیة ل نالقرار؛ والنسبة المئویة للموظفین الذكور واإلناث الذی

 . الجنسین ولتولّي المرأة المناصب القیادیة

ھة للنوع االجتلمویل الوطني لتزیادة حجم ال: األولویة الرابعة لمبادرات  اماعي، ومبادرات الموجَّ
 . دماج النوع االجتماعيإلوّجھة المُ 

ع االجتماعي، للموازنات الُمستجیبة للنوالقیام بإجراء عملیات تقییم : اإلجراءات اإلرشادیة

ة بشأن ؛ وتعزیز قدرات العاملین في وحدات الموازنة والمالیالالزمة لذلك وتعزیز القدرات

ة على إعداد ؛ وتعزیز قدرات وزارة المالیة ودائرة الموازنة العامفیھا إدماج النوع االجتماعي

آلیة تتبُّع  بتنفیذ) الخدمیة(القطاعیة  اتارالموازنات المستجیبة للنوع االجتماعي؛ وقیام الوز

 .التمویل الُمخّصص ألغراض النوع االجتماعي

النوع  مبلغ التمویل الُمخّصص على المستوى الوطني لمبادرات إدماج: المؤشرات األساسیة

ھة للنوع االجتماعي؛ ومبلغ التمویل الُمخّصص على المستوى الوطني لمبادرات التدخل الموجَّ 

 .  االجتماعي

 ذاألدوار والمسؤولیات الخاصة بالتنفی

 والخدمات التي توفرھا المؤسسات الحكومیة، فإنّ  اتھمّ موال كلاألجل استیعاب الفروق في الھی

إدماج النوع الخاصة بعمل الخطط في ) إضفاء الطابع الفردي(الفردیة مسألة ھذه السیاسة تُعّزز 

 مھ) أو رؤساء المؤسسات غیر الوزاریة األخرى(االجتماعي؛ وبالتالي فإّن الوزراء واألمناء العاّمین 

. عن تطبیق ھذه السیاسة ومستوى التقدم الُمحرز في تطبیقھا ، كلٌّ فیما یخّصھ،الذین یتولّون المسؤولیة

للتطبیق والمساءلة  )المؤّسسة كل مكّونات مّ تض(یجب على قیادة كل مؤّسسة إنشاء آلیة داخلیة بذلك و

إلى المبادئ التوجیھیة اإلرشادیة التي  ااستنادً  -عن المساواة بین الجنسین وإدماج النوع االجتماعي 
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اعي فیھا التي تّم إجراء تقییم للنوع االجتمالحكومیة  عدد المؤسسات :المؤشرات األساسیة

دماج  إلخالل السنتین األخیرتین؛ وعدد المؤسسات التي یوجد لدیھا آلیة عمل داخلیة فاعلة 

ار قادة كب /ألمناء العاّمین في الوزارات ا تقاریرھا إلىتُِعدُّ وترفع النوع االجتماعي، 

بین على  المؤسسات األخرى؛ وعدد المؤسسات التي یوجد لدیھا فریق أساسي من المدّرِ

وعدد المؤسسات التي لدیھا خطة عمل إلدماج النوع  ؛موضوع إدماج النوع االجتماعي
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 .المستویین الوطني والقطاعي

ات على البیان بشكل دائم ة التخطیط بطریقة تعتمدنفیذ عملیت: اإلجراءات اإلرشادیة

جات من الُمخر على كلٍّ واإلحصاءات الخاصة بالنوع االجتماعي؛ واحتواء عملیات التخطیط 

ھة للنوع االجتماعي  واتجنفي كل ألنشطة والمؤشرات في ا، وإدماج النوع االجتماعي الموجَّ

تصة للخبرات المخ؛ وتفعیل اآللیات واألدوات التي تكفل الشمول المنھجي عملیات التخطیط

لقطاعیة ؛ وتقییم الخطط الوطنیة والكل عملیة من عملیات التخطیطبمفھوم النوع االجتماعي، 

وع ؛ وتضمین خطة إدماج النردنفي األ ألجل مواءمتھا مع االستراتیجیة الوطنیة للمرأة

 . ویةاالجتماعي في خطط العمل الوزاریة السن

ي في الخطط القطاعیة التي تتضمن النوع االجتماعالتشریعات وعدد : المؤشرات األساسیة

، مویةالتنالخطط الوطنیة عملیات التحلیل، والنواتج الموجھة إلى النوع االجتماعي؛ وعدد 

ھة إلى النوع اال جتماعي؛ التي تتضمن النوع االجتماعي في عملیات التحلیل والنواتج الموجَّ

سة للنوع االجتماعي، وعدد خطط  وعدد عملیات التخطیط التي احتوت على خبرات ُمكرَّ

 . ةالعمل المعنیة بإدماج النوع االجتماعي، والمشمولة في خطط العمل الوزاریة السنوی

 .القرار الحكومي عصنمواقع في  زیادة تمثیل المرأة: األولویة الثالثة

، واإلجراءات المتعلقة بتعزیز توظیف المرأةسیاسات التنقیح : اإلجراءات اإلرشادیة

واالحتفاظ بوجودھا على رأس عملھا، واالرتقاء بوضعھا؛ وتعزیز مشاركة المرأة في اللجان 
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طّورتھا مجموعة العمل الفنیة التابعة للجنة الوزاریة لتمكین المرأة في إطار التوجیھ الفني من اللجنة 

 : مؤسسة القیام بما یليكل  ةوبصورة مبدئیة، یجب على قیاد. المرأة لشؤوناألردنیة الوطنیة 

  ًالمؤسسة والمناسبة لعمل ،تحدید الھیكل الداخلي واآللیة الداخلیة األكثر مالءمة. 

  ىیقھا علعملیة إدماج النوع االجتماعي، وتحدید الغایات المطلوب تحقالمتوّخاة من نتائج الوضع وتفصیل 

 .مدى سنتین

  وتطویر خطط عمل لمدة سنتین الستیفاء غایات المؤسسة وتحقیق نتائجھا كمؤسسة منفردةوضع. 

  الداخلیة لتحقیق الخطة الُمحددة المعالم، وتعزیز القدرات) المالیة والبشریة(تخصیص الموارد المالئمة . 

سیاسة إدماج وتتولّى اللجنة الوزاریة لتمكین المرأة موضوع المساءلة السیاسیة الكلیة عن تطبیق  

إلى رئیس  االلجنة الوزاریة وترفع تقاریرھھذه وتُِعدُّ . النوع االجتماعي في إطار العمل الحكومي

 .إدماج النوع االجتماعي عن مستوى تطبیق سیاسة االوزراء سنویً 

وطنیة األردنیة وسوف تدعم مجموعة العمل الفنیة التابعة للجنة الوزاریة لتمكین المرأة، واللجنة ال 

نموذج لخطة من خالل تطویر وثیقة للمبادئ التوجیھیة اإلرشادیة، و لشؤون المرأة تطبیق ھذه السیاسة

في مجال أة الوطنیة األردنیة لشؤون المرالعمل، وذلك باالعتماد على الخبرات التي تمتلكھا اللجنة 

المرأة سوف  كذلك فإن مجموعة العمل الفنیة التابعة للجنة الوزاریة لتمكین. إدماج النوع االجتماعي

ق أیضً  ستیفاء متطلبات المؤّسسیة الفردیة الومراجعة خطط العمل والمنجزات  وتقییم متابعةعملیة  اتنّسِ

   . سیاسةھذه التطبیق 

 سیة الالزمة إلدماج النوع االجتماعياآللیات المؤسّ 

في  إلدماج النوع االجتماعي عمل المسؤولیة عن إنشاء ودعم آلیة تتولّى كل مؤسسة حكومیة

ي تطویر فتدعم الوزراء واألمناء العامین، أو رؤساء المؤسسات غیر الوزاریة أن عملھا، من شأنھا 

ریق من وینبغي لھذه اآللیة أن تتألّف من ف .وتطبیق ورصد منجزات سیاسة إدماج النوع االجتماعي

: لى ذلكومن األمثلة ع. اإلدارات في كل مؤسسة /الدوائر مختلف الوحدات و یمثلونضباط االرتباط 

تخطیط التمویل، ووحدة ال /وحدة الموارد البشریة، ووحدة التدریب، ووحدة الموازنة  ممثلین عن

رتباط اضابط  /االستراتیجي، ووحدة السیاسات، ووحدة التطویر المؤّسسي، ووحدة النوع االجتماعي 

 . االجتماعي، ومن الوحدات األخرى النوع
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 :لھاالمؤسسة الحكومیة، ویتوقّع على مستوى المؤسسیة  وسوف تعمل ھذه اآللیات

  موثَّقة وواضحة) نطاق صالحیات(امتالك نطاق عمل وشروط مرجعیة. 

  ذات اإلدارات /من مختلف الوحدات والدوائر ) ونساءً  رجاالً (رفدھا بما یكفي من األشخاص المؤھلین 

 .الصلة

  كفي لدعم عملیة إدماج النوع االجتماعيبمبالغ تتمویلھا. 

  لمثالعلى سبیل ا(إتاحة اإلمكانیة لھا للحصول على المعارف والمدخالت الخاصة بالعملیات التشغیلیة: 

 ).التخطیط وإعداد الموازنات

  یذھاالعملیة الجاري تنفالحصول على دعم ُصنَّاع القرار للشروع في التغییر، وإسداء المشورة بشأن. 

 امتالك المعارف والمھارات الضروریة ألداء مھّماتھا . 

إن اآللیة فالمتمثِّل في تعزیز عملیة إدماج النوع االجتماعي،  ،سيوباإلضافة إلى دورھا المؤسّ 

 :الداخلیة مسؤولةٌ عّما یلي

  لھذه الغایةرفع مستوى التوعیة بسیاسة إدماج النوع االجتماعي، وبخطة العمل المؤسسیة. 

  ّسیة الداخلیةوضع وتطویر خطة العمل المؤس. 

 تعزیز تنفیذ خطة العمل. 

 دماج ، وأھداف سیاسة إتوفیر الخبرات الفنیة الالزمة لتحقیق نواتج خطة العمل على المستوى المؤسسي

  .المستوى الحكومي النوع االجتماعي على

 التشاور بشأن التحدیات والمنجزات مع قیادات المؤسسات . 

 سیة الالزمة إلدماج النوع االجتماعيالقدرات المؤسّ 
، سیةألجل ضمان تطبیق سیاسة إدماج النوع االجتماعي، وما یتمّخض عنھا من خطط عمل مؤسّ 

ى لكي تتسنّ مؤسسات الحكومیة، سوف یُصار إلى وضع وتطویر خطة لتطویر القدرات المؤّسسیة لل

جراءات إلى مواءمة عملیة تعزیز القدرات مع اإل اأیضً  وسوف یُصار. مأسسة ھذه السیاسة وتطبیقھا

مع الھیاكل  تطویر تلك العملیة بالتعاونإلى سي، والمعنیة بتطویر األداء المؤسّ القائمة والحكومیة 

؛ ومن ھذه سیة ألجل إدماج النوع االجتماعيالمؤسّ الحكومیة القائمة التي تعمل على تعزیز القدرات 

وحدة تطویر  /ياللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لتطویر األداء المؤسس :الھیاكل

  . ، ودیوان الخدمة المدنیة، ومعھد اإلدارة العامةسيداء المؤسّ األ
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طّورتھا مجموعة العمل الفنیة التابعة للجنة الوزاریة لتمكین المرأة في إطار التوجیھ الفني من اللجنة 

 : مؤسسة القیام بما یليكل  ةوبصورة مبدئیة، یجب على قیاد. المرأة لشؤوناألردنیة الوطنیة 

  ًالمؤسسة والمناسبة لعمل ،تحدید الھیكل الداخلي واآللیة الداخلیة األكثر مالءمة. 

  ىیقھا علعملیة إدماج النوع االجتماعي، وتحدید الغایات المطلوب تحقالمتوّخاة من نتائج الوضع وتفصیل 

 .مدى سنتین

  وتطویر خطط عمل لمدة سنتین الستیفاء غایات المؤسسة وتحقیق نتائجھا كمؤسسة منفردةوضع. 

  الداخلیة لتحقیق الخطة الُمحددة المعالم، وتعزیز القدرات) المالیة والبشریة(تخصیص الموارد المالئمة . 

سیاسة إدماج وتتولّى اللجنة الوزاریة لتمكین المرأة موضوع المساءلة السیاسیة الكلیة عن تطبیق  

إلى رئیس  االلجنة الوزاریة وترفع تقاریرھھذه وتُِعدُّ . النوع االجتماعي في إطار العمل الحكومي

 .إدماج النوع االجتماعي عن مستوى تطبیق سیاسة االوزراء سنویً 

وطنیة األردنیة وسوف تدعم مجموعة العمل الفنیة التابعة للجنة الوزاریة لتمكین المرأة، واللجنة ال 

نموذج لخطة من خالل تطویر وثیقة للمبادئ التوجیھیة اإلرشادیة، و لشؤون المرأة تطبیق ھذه السیاسة

في مجال أة الوطنیة األردنیة لشؤون المرالعمل، وذلك باالعتماد على الخبرات التي تمتلكھا اللجنة 

المرأة سوف  كذلك فإن مجموعة العمل الفنیة التابعة للجنة الوزاریة لتمكین. إدماج النوع االجتماعي

ق أیضً  ستیفاء متطلبات المؤّسسیة الفردیة الومراجعة خطط العمل والمنجزات  وتقییم متابعةعملیة  اتنّسِ

   . سیاسةھذه التطبیق 

 سیة الالزمة إلدماج النوع االجتماعياآللیات المؤسّ 

في  إلدماج النوع االجتماعي عمل المسؤولیة عن إنشاء ودعم آلیة تتولّى كل مؤسسة حكومیة

ي تطویر فتدعم الوزراء واألمناء العامین، أو رؤساء المؤسسات غیر الوزاریة أن عملھا، من شأنھا 

ریق من وینبغي لھذه اآللیة أن تتألّف من ف .وتطبیق ورصد منجزات سیاسة إدماج النوع االجتماعي

: لى ذلكومن األمثلة ع. اإلدارات في كل مؤسسة /الدوائر مختلف الوحدات و یمثلونضباط االرتباط 

تخطیط التمویل، ووحدة ال /وحدة الموارد البشریة، ووحدة التدریب، ووحدة الموازنة  ممثلین عن

رتباط اضابط  /االستراتیجي، ووحدة السیاسات، ووحدة التطویر المؤّسسي، ووحدة النوع االجتماعي 

 . االجتماعي، ومن الوحدات األخرى النوع
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 :لھاالمؤسسة الحكومیة، ویتوقّع على مستوى المؤسسیة  وسوف تعمل ھذه اآللیات

  موثَّقة وواضحة) نطاق صالحیات(امتالك نطاق عمل وشروط مرجعیة. 

  ذات اإلدارات /من مختلف الوحدات والدوائر ) ونساءً  رجاالً (رفدھا بما یكفي من األشخاص المؤھلین 

 .الصلة

  كفي لدعم عملیة إدماج النوع االجتماعيبمبالغ تتمویلھا. 

  لمثالعلى سبیل ا(إتاحة اإلمكانیة لھا للحصول على المعارف والمدخالت الخاصة بالعملیات التشغیلیة: 

 ).التخطیط وإعداد الموازنات

  یذھاالعملیة الجاري تنفالحصول على دعم ُصنَّاع القرار للشروع في التغییر، وإسداء المشورة بشأن. 

 امتالك المعارف والمھارات الضروریة ألداء مھّماتھا . 

إن اآللیة فالمتمثِّل في تعزیز عملیة إدماج النوع االجتماعي،  ،سيوباإلضافة إلى دورھا المؤسّ 

 :الداخلیة مسؤولةٌ عّما یلي

  لھذه الغایةرفع مستوى التوعیة بسیاسة إدماج النوع االجتماعي، وبخطة العمل المؤسسیة. 

  ّسیة الداخلیةوضع وتطویر خطة العمل المؤس. 

 تعزیز تنفیذ خطة العمل. 

 دماج ، وأھداف سیاسة إتوفیر الخبرات الفنیة الالزمة لتحقیق نواتج خطة العمل على المستوى المؤسسي

  .المستوى الحكومي النوع االجتماعي على

 التشاور بشأن التحدیات والمنجزات مع قیادات المؤسسات . 

 سیة الالزمة إلدماج النوع االجتماعيالقدرات المؤسّ 
، سیةألجل ضمان تطبیق سیاسة إدماج النوع االجتماعي، وما یتمّخض عنھا من خطط عمل مؤسّ 

ى لكي تتسنّ مؤسسات الحكومیة، سوف یُصار إلى وضع وتطویر خطة لتطویر القدرات المؤّسسیة لل

جراءات إلى مواءمة عملیة تعزیز القدرات مع اإل اأیضً  وسوف یُصار. مأسسة ھذه السیاسة وتطبیقھا

مع الھیاكل  تطویر تلك العملیة بالتعاونإلى سي، والمعنیة بتطویر األداء المؤسّ القائمة والحكومیة 

؛ ومن ھذه سیة ألجل إدماج النوع االجتماعيالمؤسّ الحكومیة القائمة التي تعمل على تعزیز القدرات 

وحدة تطویر  /ياللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لتطویر األداء المؤسس :الھیاكل

  . ، ودیوان الخدمة المدنیة، ومعھد اإلدارة العامةسيداء المؤسّ األ
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 رصد السیاسة واإلبالغ عنھا
لشؤون نیة بتقدیم تقاریر إلى اللجنة الوطنیة األرد اسنوی�  سوف تقوم جمیع المؤسسات الحكومیة

 دوی، مع تزافي عملھ بشأن أولویات سیاسة إدماج النوع االجتماعي عن اإلجراءات التي اتّخذتھاالمرأة 

وسوف  .ه السیاسةالتي تضّمنتھا ھذببیانات محّدثة عن مجموعة المؤشرات األساسیة  تلك التقاریر

ع مجموعة بدورھا باستعراض تلك التقاریر المؤسسیة ملشؤون المرأة تقوم اللجنة الوطنیة األردنیة 

عي اقریر جمتترتیبھا وتنظیمھا في العمل الفنیة التابعة للجنة الوزاریة لتمكین المرأة، وذلك بھدف 

إلجراءات، ثّم زمة التّخاذ ما یلزم من اواحد، یتضمن دراسة تحلیلیة للتقّدم الُمحرز، والتوصیات الال

 . للمصادقة علیھا ورفعھا إلى رئیس الوزراءلتمكین المرأة رفعھا إلى اللجنة الوزاریة 

 اأة اجتماعً سوف تعقد اللجنة الوزاریة لتمكین المرأة واللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرما ك

ناقشة یضم جمیع الوزراء واألمناء العامین، أو رؤساء المؤسسات، ألجل م ،رفیع المستوى اسنویً 

ر الذي أحدثھ األثاالطالع على وفیما بینھم، الدروس المستفادة من جانبھم، ولتبادل الممارسات الجیدة 

  .سيتطبیق سیاسة إدماج النوع االجتماعي في العمل المؤسّ 

ملحق

١٧
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التعريفات واملفاهيم ذات العالقة

النــوع االجت�عــي يعــرف بالت�يــز (الفــروق) بــ  الرجــال والنســاء املرتبــط يف أدوار ومســؤوليات وفــرص 
النســاء أو الرجــال الناتجــة عــن املفاهيــم والثقافــات املحليــة، وليــس حســب الجوانــب البيولوجيــة، ويعــرف 

أيضــاً حســب هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة١ بالخصائــص االجت�عيــة والفــرص املرتبطــة بكــون اإلنســان ذكــراً أو 

أنثــى، والعالقــات بــ  النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان، التــي يتــم بناءهــا مــن خــالل التنشــئة االجت�عيــة.

ــن  ــات كل م ــات واحتياج ــم ألولوي ــج املنظ ــ¶ إىل الدم ــذي يش ــراء تنفي ــو إج ــي ه ــوع االجت�ع ــج الن دم
ــر  ــة بينهــ�، ومراعــاة أث ــة ضــ�ن العدال الرجــال والنســاء يف كافــة السياســات والترشيعــات واإلجــراءات لغاي

هــذه السياســات والترشيعــات واإلجــراءات يف جميــع مراحــل التخطيــط؛ مــن تنفيــذ، ومتابعــة، وتقييــم، عــىل 

ــوع االجت�عــي يف السياســات  ــم مراعــاة منظــور الن ــارة أخــرى، تعمي أوضــاع كل مــن الرجــال والنســاء. وبعب

والخطــط والربامــج واملوازنــات هــو أن تصبــح املؤسســات واملنظــ�ت واعيــة لالختالفــات بــ  املــرأة والرجــل 

ــز  ــس، وتعزي ــىل الجن ــي ع ــز املبن ــاف التميي ــا، وإيق ــار ملعالجته ــ  االعتب ــذ بع ــ�، وتؤخ ــات كل منه والحتياج

العدالــة واملســاواة عــىل جميــع املســتويات واملجــاالت لتصبــح جــزءاً ال يتجــزأ مــن عملهــا، حيــث يشــمل ذلــك 

ــة.  الترشيعــات والسياســات واإلجــراءات واالســرتاتيجيات املؤسســية واألعــ�ل اليومي

	كــ� املــرأة يعنــي قــدرة النســاء عــىل إدارة شــؤون حياتهــن بشــكل Íّكنهــن مــن تحقيــق القيــم واألهــداف 
التــي يؤمــنَّ بهــا، ومــن االعتــ�د عــىل ذاتهــن، واتخــاذ القــرارات أو التأثــ¶ - بشــكل ج�عــي أو فــردي - عــىل 

القــرارات التــي Ôــس جوانــب حياتهــن. وتعتــرب عمليــة التمكــ  بشــكل عــام عمليــة طويلــة األمــد ومتداخلــة، 

 �تنتــج عــن بيئــة مســاعدة تضمــن هــذه القيــم وتســاعد عــىل خلــق الظــروف املواتيــة التــي تهيــئ للنســاء - كــ

ــف  ــىل الوظائ ــول ع ــيايس، والحص ــل الس ــ¶ والتمثي ــق التعب ــة وح ــة واملعرف ــوارد الالزم ــالك امل ــال - امت الرج

وخاصــًة تبــؤ املناصــب اإلرشافيــة والقياديــة.

املســاواة بــ� النســاء والرجــال فتعنــي أن جميــع البــرش، ذكــوراً وإناثــاً، هــم أحــراٌر يف تطويــر قدراتهــم 
واختيــار مســار حياتهــم دون قيــود لهــا عالقــة بالنــوع االجت�عــي. وال يعنــي هــذا بــأن النســاء والرجــال مثــل 

بعضهــم البعــض، ولكنــه يعنــي أن تكــون الفــرص واملســؤوليات واألدوار لــكل مــن الرجــال والنســاء متســاوية. 

ــة  ــة االجت�عي ــوارد ذات القيم ــىل امل ــول ع ــم والحص ــة حياته ــم مل�رس ــة له ــرص املتاح ــاواة يف الف أي املس

ــن  ــدودة، م ــات املح ــف وذات اإلمكاني ــات األضع ــ  الفئ ــا Ôك ــ  أحيانً ــك، يتع ــاً لذل ــا. وتحقيق ــرصف به والت

الحصــول عــىل املــوارد أو «النهــوض» بهــا.

العــدل يعنــي بشــكل عــام اإلنصــاف يف التعامــل مــع الرجــال والنســاء، كٌل حســب احتياجاتــه الخاصــة، وقــد 
ــث  ــن حي ــاواة م ــن املس ــكل يضم ــن بش ــة، ولك ــالف يف املعامل ــة، أو االخت ــاواة يف املعامل ــك املس ــن ذل يتضم

الحقــوق، واملزايــا، وااللتزامــات والفــرص املتاحــة، وضمــن ســياق التنميــة يتطلــب تحقيــق التكافــؤ والعــدل بــ  

النســاء والرجــال داãــاً اتخــاذ تدابــ¶ بنــاءة، تعــّوض عــن الحرمــان التاريخــي واالجت�عــي للمــرأة.
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املقدمة

ــرأة يف  ــاركة امل ــز مش ــامية يف تعزي ــة الس ــات امللكي ــة التوجيه ــذ وترجم ــة يف تنفي ــق دور الحكوم ــن منطل م

مختلــف القطاعــات، لالســتفادة مــن مكاســب األردن املتميــزة يف القطــاع العــام ومؤسســات الدولــة، وضمــن 

ــات  ــي يف املؤسس ــوع االجت�ع ــوم الن ــج مفه ــ� ودم ــ� الجنس ــة ب ــق العدال ــة يف تحقي ــزام الحكوم ــار الت إط

الحكوميــة، اعتمــدت وزارة التنميــة اإلجت�عيــة آليــة إعــداد سياســة النــوع اإلجت�عــي لتعزيــز قيــم املســاواة 

ــؤ الفــرص. ــز وتكاف وعــدم التميي

ــاً للهــدف  ــة متخصصــة تحقيق ــوادر برشي ــة مؤسســية متطــورة وك ــوزارة يف الوصــول إىل بيئ ــة ال يف إطــار رؤي

ــر ثقافــة  ــوزارة وتجذي ــز القــدرة املؤسســية لل ــا¹ يف الخطــة اإلســرتاتيجية ٢٠١٧-٢٠٢١ «تعزي االســرتاتيجي الث

 �التميــز» واســتجابة للهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة املتعلــق بتحقيــق العدالــة واملســاواة بــ

الجنســ�، بــارشت وزارة التنميــة اإلجت�عيــة بإعــداد سياســة النــوع اإلجت�عــي .

كــ� وتعتــرب وزارة التنميــة اإلجت�عيــة مــن الــوزارات الخدميــة وتقــدم خدماتهــا لفئــات املجتمــع األكــÀ ضعفــاً 

و هشاشــة ذكــوراً وإناثــاً ( الفقــراء، كبــار الســن، األطفــال فاقــدي الســند األرسي، ذوي اإلعاقــة، ضحايــا العنــف)، 

وســوف تســاعد سياســة النــوع االجت�عــي واملّعــدة Ïــا يتــ�ىش مــع محــاور السياســة الحكوميــة إلدمــاج النــوع 

اإلجت�عــي يف تحليــل اســرتاتيجية عمــل الــوزارة مــن حيــث األهــداف، وخطــط العمــل التنفيذيــة، واملوازنــة، 

والخدمــات، وتحديــد الفجــوات بــ� الجنســ� وإيجــاد الحلــول لتحقيــق العدالــة عــىل أســاس الجنــس، وكل ذلــك 

ســÙفع مــن إنتاجيــة عمــل الــوزارة إضافــة اىل إبــراز دورهــا يف االلتزامــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا األردن 

اتجــاه قضايــا العدالــة وتكافــؤ الفــرص بــ� الجنســ� واملعنيــة بحقــوق اإلنســان.

هدف السياسة

تعتــرب هــذه السياســة سياســة داخليــة لــوزارة التنميــة االجت�عيــة، تــم إعدادهــا اســتجابة ملتطلبــات السياســة 

الحكوميــة إلدمــاج النــوع االجت�عــي (٢٠٢٠) وتحــت مظلــة االســرتاتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن ( ٢٠٢٠-

٢٠٢٥). كــ� تهــدف السياســة إىل وضــع إطــار مؤّســيس لدمــج النــوع االجت�عــي يف جميــع مديريــات وأقســام 

ــق  ــا، وتحقي ــ� فيه ــوزارة والعامل ــاءة ال ــع كف ــي لرف ــوع اإلجت�ع ــج الن ــية لدم ــة مؤسس ــق بني ــوزارة، وخل ال

الــرىض الوظيفــي واملســاواة ملوظفــي الــوزارة ومتلقــي الخدمــة ذكــوراً وإناثــاً.
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التعريفات واملفاهيم ذات العالقة

النــوع االجت�عــي يعــرف بالت�يــز (الفــروق) بــ  الرجــال والنســاء املرتبــط يف أدوار ومســؤوليات وفــرص 
النســاء أو الرجــال الناتجــة عــن املفاهيــم والثقافــات املحليــة، وليــس حســب الجوانــب البيولوجيــة، ويعــرف 

أيضــاً حســب هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة١ بالخصائــص االجت�عيــة والفــرص املرتبطــة بكــون اإلنســان ذكــراً أو 

أنثــى، والعالقــات بــ  النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان، التــي يتــم بناءهــا مــن خــالل التنشــئة االجت�عيــة.

ــن  ــات كل م ــات واحتياج ــم ألولوي ــج املنظ ــ¶ إىل الدم ــذي يش ــراء تنفي ــو إج ــي ه ــوع االجت�ع ــج الن دم
ــر  ــة بينهــ�، ومراعــاة أث ــة ضــ�ن العدال الرجــال والنســاء يف كافــة السياســات والترشيعــات واإلجــراءات لغاي

هــذه السياســات والترشيعــات واإلجــراءات يف جميــع مراحــل التخطيــط؛ مــن تنفيــذ، ومتابعــة، وتقييــم، عــىل 

ــوع االجت�عــي يف السياســات  ــم مراعــاة منظــور الن ــارة أخــرى، تعمي أوضــاع كل مــن الرجــال والنســاء. وبعب

والخطــط والربامــج واملوازنــات هــو أن تصبــح املؤسســات واملنظــ�ت واعيــة لالختالفــات بــ  املــرأة والرجــل 

ــز  ــس، وتعزي ــىل الجن ــي ع ــز املبن ــاف التميي ــا، وإيق ــار ملعالجته ــ  االعتب ــذ بع ــ�، وتؤخ ــات كل منه والحتياج

العدالــة واملســاواة عــىل جميــع املســتويات واملجــاالت لتصبــح جــزءاً ال يتجــزأ مــن عملهــا، حيــث يشــمل ذلــك 

ــة.  الترشيعــات والسياســات واإلجــراءات واالســرتاتيجيات املؤسســية واألعــ�ل اليومي

	كــ� املــرأة يعنــي قــدرة النســاء عــىل إدارة شــؤون حياتهــن بشــكل Íّكنهــن مــن تحقيــق القيــم واألهــداف 
التــي يؤمــنَّ بهــا، ومــن االعتــ�د عــىل ذاتهــن، واتخــاذ القــرارات أو التأثــ¶ - بشــكل ج�عــي أو فــردي - عــىل 

القــرارات التــي Ôــس جوانــب حياتهــن. وتعتــرب عمليــة التمكــ  بشــكل عــام عمليــة طويلــة األمــد ومتداخلــة، 

 �تنتــج عــن بيئــة مســاعدة تضمــن هــذه القيــم وتســاعد عــىل خلــق الظــروف املواتيــة التــي تهيــئ للنســاء - كــ

ــف  ــىل الوظائ ــول ع ــيايس، والحص ــل الس ــ¶ والتمثي ــق التعب ــة وح ــة واملعرف ــوارد الالزم ــالك امل ــال - امت الرج

وخاصــًة تبــؤ املناصــب اإلرشافيــة والقياديــة.

املســاواة بــ� النســاء والرجــال فتعنــي أن جميــع البــرش، ذكــوراً وإناثــاً، هــم أحــراٌر يف تطويــر قدراتهــم 
واختيــار مســار حياتهــم دون قيــود لهــا عالقــة بالنــوع االجت�عــي. وال يعنــي هــذا بــأن النســاء والرجــال مثــل 

بعضهــم البعــض، ولكنــه يعنــي أن تكــون الفــرص واملســؤوليات واألدوار لــكل مــن الرجــال والنســاء متســاوية. 

ــة  ــة االجت�عي ــوارد ذات القيم ــىل امل ــول ع ــم والحص ــة حياته ــم مل�رس ــة له ــرص املتاح ــاواة يف الف أي املس

ــن  ــدودة، م ــات املح ــف وذات اإلمكاني ــات األضع ــ  الفئ ــا Ôك ــ  أحيانً ــك، يتع ــاً لذل ــا. وتحقيق ــرصف به والت

الحصــول عــىل املــوارد أو «النهــوض» بهــا.

العــدل يعنــي بشــكل عــام اإلنصــاف يف التعامــل مــع الرجــال والنســاء، كٌل حســب احتياجاتــه الخاصــة، وقــد 
ــث  ــن حي ــاواة م ــن املس ــكل يضم ــن بش ــة، ولك ــالف يف املعامل ــة، أو االخت ــاواة يف املعامل ــك املس ــن ذل يتضم

الحقــوق، واملزايــا، وااللتزامــات والفــرص املتاحــة، وضمــن ســياق التنميــة يتطلــب تحقيــق التكافــؤ والعــدل بــ  

النســاء والرجــال داãــاً اتخــاذ تدابــ¶ بنــاءة، تعــّوض عــن الحرمــان التاريخــي واالجت�عــي للمــرأة.
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املقدمة

ــرأة يف  ــاركة امل ــز مش ــامية يف تعزي ــة الس ــات امللكي ــة التوجيه ــذ وترجم ــة يف تنفي ــق دور الحكوم ــن منطل م

مختلــف القطاعــات، لالســتفادة مــن مكاســب األردن املتميــزة يف القطــاع العــام ومؤسســات الدولــة، وضمــن 

ــات  ــي يف املؤسس ــوع االجت�ع ــوم الن ــج مفه ــ� ودم ــ� الجنس ــة ب ــق العدال ــة يف تحقي ــزام الحكوم ــار الت إط

الحكوميــة، اعتمــدت وزارة التنميــة اإلجت�عيــة آليــة إعــداد سياســة النــوع اإلجت�عــي لتعزيــز قيــم املســاواة 

ــؤ الفــرص. ــز وتكاف وعــدم التميي

ــاً للهــدف  ــة متخصصــة تحقيق ــوادر برشي ــة مؤسســية متطــورة وك ــوزارة يف الوصــول إىل بيئ ــة ال يف إطــار رؤي

ــر ثقافــة  ــوزارة وتجذي ــز القــدرة املؤسســية لل ــا¹ يف الخطــة اإلســرتاتيجية ٢٠١٧-٢٠٢١ «تعزي االســرتاتيجي الث

 �التميــز» واســتجابة للهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة املتعلــق بتحقيــق العدالــة واملســاواة بــ

الجنســ�، بــارشت وزارة التنميــة اإلجت�عيــة بإعــداد سياســة النــوع اإلجت�عــي .

كــ� وتعتــرب وزارة التنميــة اإلجت�عيــة مــن الــوزارات الخدميــة وتقــدم خدماتهــا لفئــات املجتمــع األكــÀ ضعفــاً 

و هشاشــة ذكــوراً وإناثــاً ( الفقــراء، كبــار الســن، األطفــال فاقــدي الســند األرسي، ذوي اإلعاقــة، ضحايــا العنــف)، 

وســوف تســاعد سياســة النــوع االجت�عــي واملّعــدة Ïــا يتــ�ىش مــع محــاور السياســة الحكوميــة إلدمــاج النــوع 

اإلجت�عــي يف تحليــل اســرتاتيجية عمــل الــوزارة مــن حيــث األهــداف، وخطــط العمــل التنفيذيــة، واملوازنــة، 

والخدمــات، وتحديــد الفجــوات بــ� الجنســ� وإيجــاد الحلــول لتحقيــق العدالــة عــىل أســاس الجنــس، وكل ذلــك 

ســÙفع مــن إنتاجيــة عمــل الــوزارة إضافــة اىل إبــراز دورهــا يف االلتزامــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا األردن 

اتجــاه قضايــا العدالــة وتكافــؤ الفــرص بــ� الجنســ� واملعنيــة بحقــوق اإلنســان.

هدف السياسة

تعتــرب هــذه السياســة سياســة داخليــة لــوزارة التنميــة االجت�عيــة، تــم إعدادهــا اســتجابة ملتطلبــات السياســة 

الحكوميــة إلدمــاج النــوع االجت�عــي (٢٠٢٠) وتحــت مظلــة االســرتاتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن ( ٢٠٢٠-

٢٠٢٥). كــ� تهــدف السياســة إىل وضــع إطــار مؤّســيس لدمــج النــوع االجت�عــي يف جميــع مديريــات وأقســام 

ــق  ــا، وتحقي ــ� فيه ــوزارة والعامل ــاءة ال ــع كف ــي لرف ــوع اإلجت�ع ــج الن ــية لدم ــة مؤسس ــق بني ــوزارة، وخل ال

الــرىض الوظيفــي واملســاواة ملوظفــي الــوزارة ومتلقــي الخدمــة ذكــوراً وإناثــاً.
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٧
 �ــ ــاواة بـ ــز املسـ ــة لتعزيـ ــة القطاعيـ السياسـ
٢٠٢٢  -  ٢٠٢٠ املـــرأة   �و�كـــ  �الجنســـ

املرجعيات الدولية والوطنية لتعزيز املساواة ب� الجنس� و�ك� املرأة

تشــمل وزارة التنميــة اإلجت�عيــة يف عملهــا وسياســاتها واســرتاتيجيتها كافــة الفئــات املتلقيــة لخدماتهــا وتحديداً 

ــوزارة إىل املرجعيــات الوطنيــة  الواقعــ� يف نطــاق الح�يــة االجت�عيــة ومنهــم النســاء والفتيــات، وتســتند ال

التاليــة مــن أجــل تعزيــز املســاواة بــ� الجنســ� ضمــن األطــر الوطنيــة واملواثيــق الدوليــة واالتفاقيــات الخاصــة 

بحقــوق اإلنســان والحــد مــن العنــف املبنــي عــىل النــوع االجت�عــي:

ــة  ــرتاتيجية الوطني ــداد االس ــة إلع ــة األردني ــعت الحكوم ــرأة يف األردن: س ــة للم ــرتاتيجية الوطني االس
للمــرأة يف األردن ٢٠٢٠-٢٠٢٥، حيــث تــم تحديــد أولويــات االســرتاتيجية لتتــ�ىش مــع الدســتور األرد¬، 

والخطــط الوطنيــة واالســرتاتيجيات القطاعيــة مثــل رؤيــة األردن ٢٠٢٥، وعــىل خطــى النهضــة: أولويــات عمــل 

الحكومــة للعامــ� ٢٠١٩-٢٠٢٠، والخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان ٢٠١٦-٢٠٢٥، والخطــة الوطنيــة 

لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم ١٣٢٥ (٢٠٠٠): املــرأة واألمــن والســالم، وخطــة التمكــ� االقتصــادي للمــرأة 

ــة  ــرتاتيجيات الوطني ــط واالس ــع الخط ــرتاتيجية م ــي لالس ــل املنطق ــار العم ــط إط ــم رب ــث ت ٢٠١٩-٢٠٢٤. حي

املرتبطــة باملــرأة وكذلــك االلتزامــات والتعهــدات الدوليــة خاصــة اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز 

ضــد املــرأة وإعــالن ومنهــاج عمــل بيجــ� ومــع أجنــدة وأهــداف التنميــة املســتدامة ٢٠٣٠، وخاصــة الهــدف 

الخامــس املتعلــق باملســاواة بــ� الجنســ� و�كــ� النســاء والفتيــات، باإلضافــة للغايــات ذات العالقــة باألهــداف 

األخــرى. وبهــذا تعتــرب هــذه االســرتاتيجية خارطــة الطريــق للدولــة األردنيــة لتحقيــق املســاواة بــ� الجنســ� 

ــة  ــة وبالرشاك ــة والترشيعي ــن خــالل الســلطت� التنفيذي ــا م ــىل تحقيقه ــل ع ــم العم ــي يت ــرأة، والت ــ� امل و�ك

الفاعلــة مــع املؤسســات الوطنيــة ومنظــ�ت املجتمــع املــد¬ والقطــاع الخــاص.

ــوع االجت�عــي  ــوع االجت�عــي (٢٠٢٠): تهــدف سياســة إدمــاج الن ــة إلدمــاج الن السياســة الحكومي
الحكوميــة إىل إضفــاء الطابــع املؤّســيس والرســمي عــىل الجهــود الحكوميــة الراميــة إىل إدمــاج النــوع االجت�عــي 

ــة  ــذه السياس ــا. وه ــالغ عنه ــة واإلب ــ�ل الحكومي ــراءات واألع ــة اإلج ــذ كاف ــم وتنفي ــل تصمي ــع مراح يف جمي

ــز اإلنصــاف  ــواء، يف تعزي ــدٍّ س ــىل ح ــة، ع ــا والدولي ــة منه ــات الوطني ــتيفاء االلتزام ــة اس ــم عملي ــة لدع مصّمم

واملســاواة والعدالــة، ويف الوقــت ذاتــه، ملراعــاة التّنــّوع، والفــرص املتســاوية، واملشــاركة (الشــمولية). وباإلضافــة 

إىل ذلــك، فــإن هــذه السياســة تهــدف إىل اســتك�ل مــا تقــوم بــه الحكومــة بصفــة مســتمرة، مــن تنفيذ مبــادرات 

التدخــل املوّجهــة.

اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو): وقــع األردن بتاريــخ ١٩٨٠/١٢/٣ 
عــىل اتفاقيــة القضــاء عــىل كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وصــادق عليهــا بتاريــخ ١٩٩٢/٧/١، وتحَفــظ األردن 

عــىل مادتــ� مــن اتفاقيــة ســيداو وهــي الفقــرة (٢) مــن املــادة (٩) املتعلقــة بالجنســية، والفقــرات (ج)، (د)، 

(ز)مــن املــادة (١٦) املتعلقــة بالــزواج والعالقــات األرسيــة وحــق الســكن وحــق التنقــل.

٨
 �ــ ــاواة بـ ــز املسـ ــة لتعزيـ ــة القطاعيـ السياسـ
٢٠٢٢  -  ٢٠٢٠ املـــرأة   �و�كـــ  �الجنســـ

ــراف  ــدول األط ــد ال ــة: تتعه ــة والثقافي ــة واالجت�عي ــوق االقتصادي ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال العه
ــة  ــة واالجتعي ــع الحقــوق االقتصادي ــع بجمي ــاث يف حــق التمت يف هــذا العهــد بضــن مســاواة الذكــور واإلن

ــادة (٣). ــا يف هــذا العهــد ضمــن امل ــة املنصــوص عليه والثقافي

قــرار مجلــس األمــن ١٣٢٥ لســنة ٢٠٠٠: اعرتفــت األمــم املتحــدة يف عــام ٢٠٠٠ عــرب مجلــس األمــن ليــس 
فقــط بالتأثــ· الخــاص للنزاعــات عــىل النســاء ولكــن أيضــاً بالحاجــة إىل تضمــ� النســاء باعتبارهــن صاحبــات 

مصلحــة نشــطة يف مجــال درء الرصاعــات وحلهــا. 

قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم (A/RES/١٣٠/٦٦) ٢٠١١: الــذي يحــث الــدول عــىل 
تعـــزيز مـــشاركة املـــرأة يف الحيـــاة الـــسياسية وأن تعجــل بتحقيــق املســاواة بــ� الرجــل واملــرأة وأن تعززهــا 

وتحميهــا يف جميــع الحــاالت، Âــا فيهـــا حـــاالت التحــول الســيايس.

إعــالن ومنهــاج عمــل بيجــ�: يدعــو الحكومــات واملجتمــع الــدويل واملجتمــع املــدÂ ،Çــا يف ذلــك املنظــت 
ــب،  ــم والتدري ــر، والتعلي ــة والقطــاع الخــاص، إىل اتخــاذ إجــراءات اســرتاتيجية يف مجــاالت الفق غــ· الحكومي

والصحــة، والعنــف، والنــزاع املســلح، واالقتصــاد، ومواقــع الســلطة وصنــع القــرار، واآلليــات املؤسســية للنهــوض 

ــز دور املــرأة  ــدول عــىل تعزي ــة. كــ يحــث ال ــة، والطفل باملــرأة، وحقــوق اإلنســان، ووســائل اإلعــالم، والبيئ

وكفالــة �ثيلهــا عــىل قــدم املســاواة عــىل جميــع مســتويات صنــع القــرار يف املؤسســات الوطنيــة والدوليــة. 

ــس  ــدف الخام ــعى اله ــام ٢٠٣٠: يس ــتدامة لع ــة املس ــة التنمي ــتدامة لخط ــة املس ــداف التنمي أه
منهــا إىل تحقيــق املســاواة بــ� الجنســ� والتمكــ� لجميــع النســاء والفتيــات وتحديــداً فيــ يخــص: القضــاء 

عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء والفتيــات يف املجالــ� العــام والخــاص، Âــا يف ذلــك االتجــار بالبــرش 

ــواع االســتغالل. ــك مــن أن واالســتغالل الجنــيس وغــ· ذل
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٧
 �ــ ــاواة بـ ــز املسـ ــة لتعزيـ ــة القطاعيـ السياسـ
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املرجعيات الدولية والوطنية لتعزيز املساواة ب� الجنس� و�ك� املرأة

تشــمل وزارة التنميــة اإلجت�عيــة يف عملهــا وسياســاتها واســرتاتيجيتها كافــة الفئــات املتلقيــة لخدماتهــا وتحديداً 

ــوزارة إىل املرجعيــات الوطنيــة  الواقعــ� يف نطــاق الح�يــة االجت�عيــة ومنهــم النســاء والفتيــات، وتســتند ال

التاليــة مــن أجــل تعزيــز املســاواة بــ� الجنســ� ضمــن األطــر الوطنيــة واملواثيــق الدوليــة واالتفاقيــات الخاصــة 

بحقــوق اإلنســان والحــد مــن العنــف املبنــي عــىل النــوع االجت�عــي:

ــة  ــرتاتيجية الوطني ــداد االس ــة إلع ــة األردني ــعت الحكوم ــرأة يف األردن: س ــة للم ــرتاتيجية الوطني االس
للمــرأة يف األردن ٢٠٢٠-٢٠٢٥، حيــث تــم تحديــد أولويــات االســرتاتيجية لتتــ�ىش مــع الدســتور األرد¬، 

والخطــط الوطنيــة واالســرتاتيجيات القطاعيــة مثــل رؤيــة األردن ٢٠٢٥، وعــىل خطــى النهضــة: أولويــات عمــل 

الحكومــة للعامــ� ٢٠١٩-٢٠٢٠، والخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان ٢٠١٦-٢٠٢٥، والخطــة الوطنيــة 

لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم ١٣٢٥ (٢٠٠٠): املــرأة واألمــن والســالم، وخطــة التمكــ� االقتصــادي للمــرأة 

ــة  ــرتاتيجيات الوطني ــط واالس ــع الخط ــرتاتيجية م ــي لالس ــل املنطق ــار العم ــط إط ــم رب ــث ت ٢٠١٩-٢٠٢٤. حي

املرتبطــة باملــرأة وكذلــك االلتزامــات والتعهــدات الدوليــة خاصــة اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز 

ضــد املــرأة وإعــالن ومنهــاج عمــل بيجــ� ومــع أجنــدة وأهــداف التنميــة املســتدامة ٢٠٣٠، وخاصــة الهــدف 

الخامــس املتعلــق باملســاواة بــ� الجنســ� و�كــ� النســاء والفتيــات، باإلضافــة للغايــات ذات العالقــة باألهــداف 

األخــرى. وبهــذا تعتــرب هــذه االســرتاتيجية خارطــة الطريــق للدولــة األردنيــة لتحقيــق املســاواة بــ� الجنســ� 

ــة  ــة وبالرشاك ــة والترشيعي ــن خــالل الســلطت� التنفيذي ــا م ــىل تحقيقه ــل ع ــم العم ــي يت ــرأة، والت ــ� امل و�ك

الفاعلــة مــع املؤسســات الوطنيــة ومنظــ�ت املجتمــع املــد¬ والقطــاع الخــاص.

ــوع االجت�عــي  ــوع االجت�عــي (٢٠٢٠): تهــدف سياســة إدمــاج الن ــة إلدمــاج الن السياســة الحكومي
الحكوميــة إىل إضفــاء الطابــع املؤّســيس والرســمي عــىل الجهــود الحكوميــة الراميــة إىل إدمــاج النــوع االجت�عــي 

ــة  ــذه السياس ــا. وه ــالغ عنه ــة واإلب ــ�ل الحكومي ــراءات واألع ــة اإلج ــذ كاف ــم وتنفي ــل تصمي ــع مراح يف جمي

ــز اإلنصــاف  ــواء، يف تعزي ــدٍّ س ــىل ح ــة، ع ــا والدولي ــة منه ــات الوطني ــتيفاء االلتزام ــة اس ــم عملي ــة لدع مصّمم

واملســاواة والعدالــة، ويف الوقــت ذاتــه، ملراعــاة التّنــّوع، والفــرص املتســاوية، واملشــاركة (الشــمولية). وباإلضافــة 

إىل ذلــك، فــإن هــذه السياســة تهــدف إىل اســتك�ل مــا تقــوم بــه الحكومــة بصفــة مســتمرة، مــن تنفيذ مبــادرات 

التدخــل املوّجهــة.

اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو): وقــع األردن بتاريــخ ١٩٨٠/١٢/٣ 
عــىل اتفاقيــة القضــاء عــىل كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وصــادق عليهــا بتاريــخ ١٩٩٢/٧/١، وتحَفــظ األردن 

عــىل مادتــ� مــن اتفاقيــة ســيداو وهــي الفقــرة (٢) مــن املــادة (٩) املتعلقــة بالجنســية، والفقــرات (ج)، (د)، 

(ز)مــن املــادة (١٦) املتعلقــة بالــزواج والعالقــات األرسيــة وحــق الســكن وحــق التنقــل.

٨
 �ــ ــاواة بـ ــز املسـ ــة لتعزيـ ــة القطاعيـ السياسـ
٢٠٢٢  -  ٢٠٢٠ املـــرأة   �و�كـــ  �الجنســـ

ــراف  ــدول األط ــد ال ــة: تتعه ــة والثقافي ــة واالجت�عي ــوق االقتصادي ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال العه
ــة  ــة واالجتعي ــع الحقــوق االقتصادي ــع بجمي ــاث يف حــق التمت يف هــذا العهــد بضــن مســاواة الذكــور واإلن

ــادة (٣). ــا يف هــذا العهــد ضمــن امل ــة املنصــوص عليه والثقافي

قــرار مجلــس األمــن ١٣٢٥ لســنة ٢٠٠٠: اعرتفــت األمــم املتحــدة يف عــام ٢٠٠٠ عــرب مجلــس األمــن ليــس 
فقــط بالتأثــ· الخــاص للنزاعــات عــىل النســاء ولكــن أيضــاً بالحاجــة إىل تضمــ� النســاء باعتبارهــن صاحبــات 

مصلحــة نشــطة يف مجــال درء الرصاعــات وحلهــا. 

قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم (A/RES/١٣٠/٦٦) ٢٠١١: الــذي يحــث الــدول عــىل 
تعـــزيز مـــشاركة املـــرأة يف الحيـــاة الـــسياسية وأن تعجــل بتحقيــق املســاواة بــ� الرجــل واملــرأة وأن تعززهــا 

وتحميهــا يف جميــع الحــاالت، Âــا فيهـــا حـــاالت التحــول الســيايس.

إعــالن ومنهــاج عمــل بيجــ�: يدعــو الحكومــات واملجتمــع الــدويل واملجتمــع املــدÂ ،Çــا يف ذلــك املنظــت 
ــب،  ــم والتدري ــر، والتعلي ــة والقطــاع الخــاص، إىل اتخــاذ إجــراءات اســرتاتيجية يف مجــاالت الفق غــ· الحكومي

والصحــة، والعنــف، والنــزاع املســلح، واالقتصــاد، ومواقــع الســلطة وصنــع القــرار، واآلليــات املؤسســية للنهــوض 

ــز دور املــرأة  ــدول عــىل تعزي ــة. كــ يحــث ال ــة، والطفل باملــرأة، وحقــوق اإلنســان، ووســائل اإلعــالم، والبيئ

وكفالــة �ثيلهــا عــىل قــدم املســاواة عــىل جميــع مســتويات صنــع القــرار يف املؤسســات الوطنيــة والدوليــة. 

ــس  ــدف الخام ــعى اله ــام ٢٠٣٠: يس ــتدامة لع ــة املس ــة التنمي ــتدامة لخط ــة املس ــداف التنمي أه
منهــا إىل تحقيــق املســاواة بــ� الجنســ� والتمكــ� لجميــع النســاء والفتيــات وتحديــداً فيــ يخــص: القضــاء 

عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء والفتيــات يف املجالــ� العــام والخــاص، Âــا يف ذلــك االتجــار بالبــرش 

ــواع االســتغالل. ــك مــن أن واالســتغالل الجنــيس وغــ· ذل
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٩
 �ــ ــاواة بـ ــز املسـ ــة لتعزيـ ــة القطاعيـ السياسـ
٢٠٢٢  -  ٢٠٢٠ املـــرأة   �و�كـــ  �الجنســـ

الرشكاء ذوي العالقة لتعزيز املساواة والعدالة ب� الجنس� و�ك� املرأة
 

عالقتها يف تعزيز املساواة والعدالة ب� الجنس�الخصائصاملجموعة

اللجنة الوزارية لتمك� 

املرأة 

متابعة قضايا �ك� 

املرأة (السياسيات 

واالسرتاتيجيات عىل 

املستوى الوزاري). 

 إصدار القرارات املتعلقة بالسياسات 

واالسرتاتيجيات املتعلقة بض�ن حقوق النساء 

و�كينهن ومناهضة العنف والتمييز ضدهن 

وض�ن إنفاذها.

اللجنة الوطنية لشؤون 

املرأة 

رسم السياسات 

واالسرتاتيجات والربامج 

واملشاريع ذات العالقة 

باملرأة وتحقيق العدالة 

ب� الجنس�.

تتابع وتطلع عىل مدى تنفيذ الربامج واملشاريع 

ذات العالقة بالنوع االجت�عي.

مؤسسات املجتمع 

املد¬

العمل يف مجال حقوق 

اإلنسان والتمك� 

النسوي ويف مجاالت 

التنمية املختلفة، ويف 

مجال ح�ية املرأة من 

العنف.

العمل بشكل مبارش عىل قضايا تعزيز املساواة 

والعدالة ب� الجنس� و�ك� املرأة ضمن برامجها 

املختلفة ومن خالل التوعية وبناء القدرات وكسب 

التأييد واملنارصة وتنظيم النساء وتطوير الدراسات 

والتمثيل القانو¬ وتقديم الخدمات القطاعية 

والرصد والتوثيق النتهاكات حقوق اإلنسان وخاصة 

حقوق املرأة.

١٠
 �ــ ــاواة بـ ــز املسـ ــة لتعزيـ ــة القطاعيـ السياسـ
٢٠٢٢  -  ٢٠٢٠ املـــرأة   �و�كـــ  �الجنســـ

عالقتها يف تعزيز املساواة والعدالة ب� الجنس�الخصائصاملجموعة

جامعة الدول العربية 

/ إدارة املرأة واألرسة 

والطفولة 

متابعة االجت�عات 

الدولية / اإلقليمية 

والقرارات واإلعالنات 

واالسرتاتيجيات، 

والسياسات ذات 

العالقة بتمك� املرأة 

والنوع االجت�عي 

مع الوزارات واآلليات 

املتعلقة بتمك� املرأة. 

باإلضافة للمشاركة 

يف املؤ�رات واللجان 

العربية التي تعقد 

 �يف مجال �ك

املرأة وإدماج النوع 

االجت�عي. 

تطوير السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية 

املستجيبة للنوع االجت�عي §ا يت�ىش مع 

االسرتاتيجيات العربية. ومتابعة توصيات 

البيانات العربية والتقارير الصادرة وإدماجها يف 

االسرتاتيجيات العربية.

هيئة األمم املتحدة 

 �للمساواة ب� الجنس

و�ك� املرأة 

االتفاق مع وزارة 

التنمية االجت�عية عىل 

دعم قضايا �ك� املرأة 

عىل مستوى متلقي 

الخدمة. 

بناء قدرات الوزارة 

يف آلية إدماج النوع 

االجت�عي يف التطوير 

املؤسيس.

دعم و�ك� وبناء قدرة قسم النوع االجت�عي 

من أجل تفعيل دورها يف مجاالت التنمية بشكل 

عام ويف مجال التطوير املؤسيس حول إدماج قضايا 

النوع االجت�عي. 

ك� تعمل مؤسسات األمم املتحدة عىل بناء قدرات 

املؤسسات الحكومية لتمكينها من القيام بالتزاماتها 

أمام املجتمع الدويل، خاصة تلك املتعلقة بتعزيز 

حقوق املرأة ومناهضة العنف ضدها.
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٩
 �ــ ــاواة بـ ــز املسـ ــة لتعزيـ ــة القطاعيـ السياسـ
٢٠٢٢  -  ٢٠٢٠ املـــرأة   �و�كـــ  �الجنســـ

الرشكاء ذوي العالقة لتعزيز املساواة والعدالة ب� الجنس� و�ك� املرأة
 

عالقتها يف تعزيز املساواة والعدالة ب� الجنس�الخصائصاملجموعة

اللجنة الوزارية لتمك� 

املرأة 

متابعة قضايا �ك� 

املرأة (السياسيات 

واالسرتاتيجيات عىل 

املستوى الوزاري). 

 إصدار القرارات املتعلقة بالسياسات 

واالسرتاتيجيات املتعلقة بض�ن حقوق النساء 

و�كينهن ومناهضة العنف والتمييز ضدهن 

وض�ن إنفاذها.

اللجنة الوطنية لشؤون 

املرأة 

رسم السياسات 

واالسرتاتيجات والربامج 

واملشاريع ذات العالقة 

باملرأة وتحقيق العدالة 

ب� الجنس�.

تتابع وتطلع عىل مدى تنفيذ الربامج واملشاريع 

ذات العالقة بالنوع االجت�عي.

مؤسسات املجتمع 

املد¬

العمل يف مجال حقوق 

اإلنسان والتمك� 

النسوي ويف مجاالت 

التنمية املختلفة، ويف 

مجال ح�ية املرأة من 

العنف.

العمل بشكل مبارش عىل قضايا تعزيز املساواة 

والعدالة ب� الجنس� و�ك� املرأة ضمن برامجها 

املختلفة ومن خالل التوعية وبناء القدرات وكسب 

التأييد واملنارصة وتنظيم النساء وتطوير الدراسات 

والتمثيل القانو¬ وتقديم الخدمات القطاعية 

والرصد والتوثيق النتهاكات حقوق اإلنسان وخاصة 

حقوق املرأة.

١٠
 �ــ ــاواة بـ ــز املسـ ــة لتعزيـ ــة القطاعيـ السياسـ
٢٠٢٢  -  ٢٠٢٠ املـــرأة   �و�كـــ  �الجنســـ

عالقتها يف تعزيز املساواة والعدالة ب� الجنس�الخصائصاملجموعة

جامعة الدول العربية 

/ إدارة املرأة واألرسة 

والطفولة 

متابعة االجت�عات 

الدولية / اإلقليمية 

والقرارات واإلعالنات 

واالسرتاتيجيات، 

والسياسات ذات 

العالقة بتمك� املرأة 

والنوع االجت�عي 

مع الوزارات واآلليات 

املتعلقة بتمك� املرأة. 

باإلضافة للمشاركة 

يف املؤ�رات واللجان 

العربية التي تعقد 

 �يف مجال �ك

املرأة وإدماج النوع 

االجت�عي. 

تطوير السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية 

املستجيبة للنوع االجت�عي §ا يت�ىش مع 

االسرتاتيجيات العربية. ومتابعة توصيات 

البيانات العربية والتقارير الصادرة وإدماجها يف 

االسرتاتيجيات العربية.

هيئة األمم املتحدة 

 �للمساواة ب� الجنس

و�ك� املرأة 

االتفاق مع وزارة 

التنمية االجت�عية عىل 

دعم قضايا �ك� املرأة 

عىل مستوى متلقي 

الخدمة. 

بناء قدرات الوزارة 

يف آلية إدماج النوع 

االجت�عي يف التطوير 

املؤسيس.

دعم و�ك� وبناء قدرة قسم النوع االجت�عي 

من أجل تفعيل دورها يف مجاالت التنمية بشكل 

عام ويف مجال التطوير املؤسيس حول إدماج قضايا 

النوع االجت�عي. 

ك� تعمل مؤسسات األمم املتحدة عىل بناء قدرات 

املؤسسات الحكومية لتمكينها من القيام بالتزاماتها 

أمام املجتمع الدويل، خاصة تلك املتعلقة بتعزيز 

حقوق املرأة ومناهضة العنف ضدها.
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 �ــ ــاواة بـ ــز املسـ ــة لتعزيـ ــة القطاعيـ السياسـ
٢٠٢٢  -  ٢٠٢٠ املـــرأة   �و�كـــ  �الجنســـ

مبادئ السياسة

عىل املستوى املؤسيس
- إدماج منظور النوع االجت�عي يف كافة سياسات وإجراءات وخطط عمل الوزارة. 

- ضــ�ن عــدم التمييــز عــىل أســاس الجنــس يف الخدمــات املقدمــة للموظفــ� والجمهــور ذكــوراً وإناثــاً، وكافــة 

إجــراءات الــوزارة اإلداريــة واملاليــة والتنفيذيــة وأنظمتهــا.

- منــع أي ترصفــات أو م�رســات أو أعــ�ل ال أخالقيــة تعمــق التمييــز بــ� الجنســ�، واملحاســبة عليهــا مــن 

خــالل تطويــر اآلليــات املناســبة للمحاســبة املؤسســية ضمــن أســس قا²ــة عــىل الشــفافية والعدالــة.

- ض�ن إعداد موازنات مستجيبة للنوع االجت�عي. 

ــة، إجرائيــة) تدعــم مشــاركة املــرأة والرجــل يف اتخــاذ  ــة، تنفيذي ــة، قانوني - وضــع إجــراءات مؤسســية (إداري

القــرارات والحصــول عــىل فــرص التنميــة الوظيفيــة بشــكل متســاٍو وعــادل.

- إدماج النوع االجت�عي يف نظام املتابعة والتقييم للوزارة ويتضمن ذلك مؤرشات األداء املؤسيس. 

- تطوير إجراءات مؤسسية إلدماج النوع االجت�عي ضمن كافة مجاالت عمل مديريات وأقسام الوزارة.

عىل املستوى الربامجي
ــوزارة أو  ــا ال ــي تــرشف عليه ــادرات واألنشــطة الت ــة املشــاريع واملب ــوع االجت�عــي يف كاف ــاج منظــور الن إدم

تنفذهــا أو تســاهم يف Æويلهــا أو تســتقطب التمويــل لهــا، ضمــن كافــة اإلجــراءات املؤسســية والربامجيــة مــن 

ــل.  ــم، ومســح، وتوظيــف، وÆوي ــذ، وتقيي تخطيــط، وتنفي

اإلجراءات اإلدارية واملؤسسية لتنفيذ السياسة

- ض�ن توفÊ املوارد البرشية واملالية الالزمة إلدماج النوع االجت�عي يف كافة مجاالت عمل الوزارة.

- تحديد فريق عمل متخصص من كافة املديريات لدمج النوع االجت�عي يف الوزاة بشكل ممنهج.

- تعميــم وثيقــة هــذه السياســة وتوضيحهــا لكافــة موظفــي الــوزارة وجعلهــا متاحــة لهــم وتســهيل الوصــول 

إليهــا. 

- إزالــة كافــة املعوقــات اإلداريــة والتنفيذيــة واإلجرائيــة وأيــة م�رســات تحــد مــن مشــاركة املــرأة والرجــل يف 

اتخــاذ القــرارات والحصــول عــىل فــرص التنميــة الوظيفيــة بشــكل متســاٍو وعــادل. 

- التعــاون والتنســيق مــع دائــرة اإلحصــاء العامــة وفــق منهجيــة محــددة، لجمــع وتحليــل ونــرش البيانــات التــي 

تتنــاول قضايــا النــوع االجت�عــي ذات الصلــة بشــكل منتظــم وتعزيــز آليــة إدمــاج النــوع االجت�عــي.

ــوزارة ومراجعتهــا وتقييمهــا. حيــث  ــذ هــذه السياســة داخــل ال ــد الجهــة املســؤولة عــن متابعــة تنفي - تحدي

Æــت صياغــة هــذه السياســة يف ســنة ٢٠٢٠ وســيتم مراجعتهــا وتقييمهــا مــن خــالل الجهــة الداخليــة التــي 

ــة االجت�عيــة كل ســنت�.  ــر التنمي يعينهــا معــايل وزي
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- منــع أي ترصفــات أو م�رســات أو أعــ�ل ال أخالقيــة تعمــق التمييــز بــ� الجنســ�، واملحاســبة عليهــا مــن 

خــالل تطويــر اآلليــات املناســبة للمحاســبة املؤسســية ضمــن أســس قا²ــة عــىل الشــفافية والعدالــة.

- ض�ن إعداد موازنات مستجيبة للنوع االجت�عي. 
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- تطوير إجراءات مؤسسية إلدماج النوع االجت�عي ضمن كافة مجاالت عمل مديريات وأقسام الوزارة.
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ــوزارة أو  ــا ال ــي تــرشف عليه ــادرات واألنشــطة الت ــة املشــاريع واملب ــوع االجت�عــي يف كاف ــاج منظــور الن إدم

تنفذهــا أو تســاهم يف Æويلهــا أو تســتقطب التمويــل لهــا، ضمــن كافــة اإلجــراءات املؤسســية والربامجيــة مــن 
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اإلجراءات اإلدارية واملؤسسية لتنفيذ السياسة

- ض�ن توفÊ املوارد البرشية واملالية الالزمة إلدماج النوع االجت�عي يف كافة مجاالت عمل الوزارة.

- تحديد فريق عمل متخصص من كافة املديريات لدمج النوع االجت�عي يف الوزاة بشكل ممنهج.
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تتنــاول قضايــا النــوع االجت�عــي ذات الصلــة بشــكل منتظــم وتعزيــز آليــة إدمــاج النــوع االجت�عــي.
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Æــت صياغــة هــذه السياســة يف ســنة ٢٠٢٠ وســيتم مراجعتهــا وتقييمهــا مــن خــالل الجهــة الداخليــة التــي 

ــة االجت�عيــة كل ســنت�.  ــر التنمي يعينهــا معــايل وزي

 

ملحق

١٨



642   |   دليل تدريب دمج النوع االجتامعي يف تطوير األداء املؤسيس

1 
 

 دلیل إجراءات
 لتدریب المنظم في موقع العملا 

 
 اسم المدرب: اسم المتدرب:

 تاریخ التدریب: موضوع التدریب:

 ألساساالخطوة األولى: 

 توجیھات ن تفعل؟أماذا یتوجب علیك  

العین قدر اإلمكان  اتصال على والحفاظ إلقاء التحیة الترحیب بالمتدرب 
 .رتیاحباال المتدرب لیشعر

مختصرة وشاملة لما تم تعلمھ في مراجعة  
الجزء النظري (المرحلة األولى) من تدریب 

 المدربین

 .االمتدرب ما تم تعلمھ سابقً  تذكیر
لما تم تغطیتھ أو  املخصً  المراجعة كونتیمكن أن 

النقاط الرئیسیة التي تم تعلمھا أو نقاط الضعف 
 .ة التي تتطلب المزید من الممارسةالمحدد

 الرئیسیة للتدریب اتالموضوعتحدید  
 

حتى یتمكن الموضوعات الرئیسیة للمتدرب یجب ذكر 
التركیز و التعرف على أھم المحاور التدریبیةمن 
 .علیھا

تحدید المستوى الحالي للمتدرب من المھارة  
 والمعرفة

 

وتوفیر الوقت  للتدریبنقطة انطالق  تحدیدمن أجل 
فیذ أجزاء من المھمة. إذا كان المتدرب یمكنھ بالفعل تن

تحدید ، یمكن التأكد من المستوى عن طریق في البدایة
تحضیر استبیان  لأو من خالالمتدرب موعد لمقابلة 
 .مستواه للتعرف على

خالل من ربط األھداف التعلیمیة بمھامھ الوظیفیة  لدى المتدرب  خلق حافز للتعلم 
 قیمة التدریب للمتدرب وسؤالوشرح ماھیة التدریب 

المتدرب عما إذا كان لدیھ أي متطلبات أو احتیاجات 
وبذلك  من التدریب لرئیسيوتوضیح الھدف ا خاصة

 .ظھر للمتدرب أھمیة الموضوعی
 األفكار إلى االستماع خالل من الحوار بتشجیع قم وانتباه للمتدرب تعاطف بكل استمع 

 بوضوح وتكرارھا ،لمتدربا التي یطرحھا  الرئیسیة
  .یقدمھا التي األفكار بین روابط اقتراحو

 التدریبیة لجلسةلوتوقیت  عام طارإإعداد  
 

والتوقیت للمتدرب فیما یتعلق  العام طارإلاشرح 
سة ومقدار الوقت الذي سیتم بكیفیة تقدیم الجل

 ء المختلفة من التدریب.ألجزاتخصیصھ ل
شرحھ مع ما ستفعلھ لتوضیح الخطوة  هھذتعتبر 

، وما یتوقع من المتدرب القیام بھ وأي وعرضھ
ذلك  نأل ،تفاصیل عن  التقییم الذي سیتم إجراؤه

2 
 

لھ یشعر وجع للتدریب سیساعد في إعداد المتدرب
 .بالراحة أكثر حول الجلسة

 للتدریب القواعد األساسیةعرض  
 

القواعد مراعاة على ضرورة البدایة  منذیجب التأكید 
قد تتضمن إخبار المتدرب متى یمكنھ التي واألساسیة 

لتنفیذ  اتباعھا یجبسئلة وأي إجراءات أخرى األطرح 
 .التدریب بفعالیة

المناسبة والبسیطة والسعي  الكلمات استخدم 
 فنیةمصطلحات شرح أي ل

 

 سوف یتمتحتاج المصطلحات واللغة الفنیة التي 
 قبل الجلسة. استخدامھا أثناء التدریب إلى شرح 

 ھمیاقبضرورة  لمعیجب أن یكون المتدرب على 
 .ي مصطلح قد ال یكون على درایة بھعن أ بالسؤال

 للتدریب  نھائیةالنتیجة للعرض  
 

نھائیة سیساعد المتدرب على فھم النتیجة الإن عرض 
 .نھایة التدریبعند تحقیقھ  علیھما 

 الخطوة الثانیة: التنفیذ

 توجیھات ن تفعل؟أعلیك  ماذا یتوجب 

 یمكن التي المعلومات مقدار محدد من المتدرب أعط الوظیفیة المھارة) خطوات( خطوة اشرح 
تغمره بكم ھائل من  وال ،واحد وقت في تعلمھا

 .المعلومات
 خطوة كل تكون وكیف ومتى لماذا اشرح 

 مھمة
 وأنھا  یستوعب كل خطوةالمتدرب  أن من تأكد

 من للتحقق األسئلة طرحلذا علیك . بالنسبة لھ منطقیة
 .ھ للمعلومات المعطاةفھم

 بالخطوة القیام كیفیةووضح  اً اعرض عملی 
 الوظیفیة) الخطوات(

 طرحلوفتح المجال  لمتدربإعطاء أمثلة عملیة ل
 قبل والفھم المعرفة مستوى تحدیدمع ضرورة  ،أسئلة

 .التالیة الخطوة إلى االنتقال
 عندما یسألن ألھ الحق في  أن المتدرب على التأكید األسئلةالمتدرب على طرح  شجع 

 .مفھومة أو واضحة غیر المعلومة تكون
 مشاركة على للحفاظ یكفي بما قصیرة المحادثة اجعل السعي لجذب انتباه المتدرب 

 الھادف التفكیر لتحفیز كافیة فترةب طولأو المتدرب
 .واإلبداعیة التقلیدیة غیر األفكارو

 في المدرب قدمھ ما شرحی لمتدرباجعل ا 
 الثانیة الخطوة

 مھمة أو خطوة یعید شرح كل أن المتدرب من اطلب
 .كیف؟) متى، أین، لماذا،(شرحھا  تم وظیفیة

 ایقولھ ویفعلھ المتدرب یتوافق تمامً  التأكد من أن ما أثناء عملیة الشرح بانتباه المتدرب مراقبة 
وتوضیح  ،مدربالمن قبل  أمع ما تم عرضھ سابقً 

 .المعلومات التي یشوبھا عدم وضوح

 )التقویمالمالحظة (القیاس والمرحلة الثالثة: 

 توجیھات ن تفعل؟أماذا یتوجب علیك  
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مالحظاتھ حول تقییمھ لذاتھ، ألن  المتدرب ناقش مع لنفسھ ذاتي تقییم إجراء المتدرب من اطلب 
 ما تم عرضھ مناقشة على المتدرب یشجع ذلك سوف

 .المشكالت إن وجدت إیجاد آلیة لحل في ویساعده
 التي والسعي لتعزیزھا والمجاالت القوة نقاط وضح المتدرب أداء على مالحظات قدیمقم بت 

 .ممارسة أو تحسین إلى تحتاج
قد  و مالحظاتأ مناقشة أي متطلبات خاصة 

 ى المتدربتكون لد
 .شرح الخیارات المتاحة لھنظره ووجھة احترام 

 
 العملي الذي قمت بھ التدریب تقییمقم ب 

 كمدرب
 فھم مستوى لتحدید دوري بشكل بالتحقق قمت ھل

 وتیرة التدریب؟ كانت كیف المتدرب؟
ُ  ھل لیتمكن من إتقان  الكافي الوقت المتدرب عطيأ

 الصحیحة؟ األسئلة قمت بطرح ھل المھمة؟
 تكررن أھل علیك  عام؟ بشكل المتدرب كان أداء كیف

 ؟اا معینً مرً أ تؤكد أو
 ھل تحقق الھدف النھائي من التدریب؟

 المرحلة الرابعة: المتابعة 

 توجیھات ن تفعل؟أماذا یتوجب علیك  

 المھمةالقیام بتشجیع المتدرب على محاولة  
 بمفرده

 

یقوم  وھومشاھدة المتدرب  المدرب ىیتعین عل
 ،واالستماع إلیھ جلسات حواریة معھترتیب و،بالمھمة

لموضوعات المتدرب فھم تحقق من ال من أجل
التدریب وقدرتھ على تنفیذ المھمام المرتبطة بمحاور 

 .التدریب العملي
 وأداء المتدربز حرَ التقدم المُ  متابعة 

 بصورة دوریة
الثناء أو التأكید بأن المتدرب  اتتشجیع المتدرب بكلم

التشجیع مكن أن یكون ، حیث من المایدً ج ایحقق تقدمً 
 .على بذل المزید من الجھود اقویً  افزً حا

ھناك و ،مساعدة المتدرب على إكمال المھمة بفعالیة التدخل عند الضرورة 
التي قد یصبح فیھا التدخل األوقات د من یعدال

 :ما یليوتشمل  اریً ضرو
o  ما  خطأاإلشارة إلى المتدرب عندما یكون ھناك

 .على وشك الحدوث
o محدد حث أو تذكیر المتدرب على القیام بشيء. 

ىء حیث خطأن یالبدیل للتدخل ھو السماح للمتدرب ب
ال حرج في  ذلك أن یتعلم، حیث خاللمن الممكن من 

ذه السماح للمتدربین بالتعلم من أخطائھم طالما أن ھ
 .األخطاء لیست خطیرة وال مكلفة

4 
 

 یرتكبھا المتدرب قد  تحلیل أي أخطاء 
 

أي شيء قد أسيء فھمھ أو  فيالسبب ما معرفة یجب 
رار بشأن أفضل اتخاذ قثم لم یتم رؤیتھ بوضوح، و

 .لتعامل مع الموقفطریقة ل
 الخطوة الخامسة: التقییم

 توجیھات ن تفعل؟أماذا یتوجب علیك  

 مستوى من التحقق طریق نالمتدرب للتقییم عتھیئة  للتقییم المتدرب استعداد تحقق من 
واختیار المكان والزمان اللذان  ،هاستعدادو تھراح

لتأكید على أن عملیة التقییم ھمیة األضافة اإلب .یناسبانھ
ضروریة للطرفین ونتائجھا ستساھم في تحسین آلیة 

 .المستقبلي التعلم
 .المناسبین األشخاص مع الزمني الجدولإعداد  للتقییم الالزمة الترتیبات إعداد 

والتي ( للتقییم مراجعة قائمة لدیھ المقیِّم أن من تأكدوال
 ً  ).التدریب خطة ن خاللمیتم إعدادھا  ما غالبا

 الخطوات ما ھي حدد التقییم، نتائج على بناءً  
 لالحقةا

 وشكر تھنئةو تم التدرب بنجاح،أعداد الشھادات لمن إ
. برنامج تدریب المدربین في المشاركة على المتدرب

 تدریبال إعادةو ،مع المعنیین المتابعة خطط مناقشة ثم
مع كافة  النتائج شاركةمیفضل ما ك .األمر لزم إذا

لموظفین  التدریب خطة وتكرار المدیریات المعنیة
 .آخرین
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