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  نطاق السياسة اواًل: 
 

تللوفير التمويللر اللللخد والاللدم ي الملللرفية والللد د " فلل  ى بنللك تنميللة المللدن والقللر  تتمثللر رللل لة 
وتنللللجيج التللل  تنفللللع منلللل ريج تنميلللة المجتمللللج    والجهلللل ي الرا بللللةالفنللل  وبنلللل ا القللللدراي ل ب لللدي ي 
أن تلللوفير اللللد د النللل ف  ونجللل    بنلللك تنميلللة الملللدن والقلللرىيلللدرك  "التنللل رك ملللج القخللل   الاللل  

فل  جميلج المجل وي و  ل    ل رجلر والملرأ  (فر  متن فئة) تدالته يتخ ب من رنة ن م ة و  دلة
 جميج الملتوي ي.

 بيلللل ن اللي لللللة جتملللل    وألللللدريبأهميللللة النللللو  اإ المم نللللة اوردنيللللة اله نللللمية حنومللللة أقللللري 
يرنلخ ادمل ج النلو  اوجتمل     : "0202الا   به  فل   ل د الحنومية ودم ج النو  اوجتم    

إ م ر حقوق المرأ  والرجر بلبب اوفتراضل ي التمييخيلة     اخالة العقب ي والمعيق ي الت  تعرقر 
لتلل  تللادى اللل  انعللداد المللل وا  فلل  المع م للة وفلل  الحلللور   لل  المللوارد وتوخيعهلل . والمم رللل ي ا

فعم يللة ادملل ج النللو  اوجتملل    تنقللرم بخريقللة ممنهجللةم فلل  الفروقلل ي بللين ادوار المللرأ  والرجللرم 
وملاولي تهدم وقروفهد واحوالهد ف  نر من اللي ل ي واوجلرااايم بينمل  تعتلرم  م يلة اودمل ج 

 رنة نر ملن الملرأ  والرجلر فل  وضلج ا هلدام وا ولويل ي الحل للة والمللتجيبة ل نلو  بأهمية من
 اإجتم   .   

    الملتوى  منقور النو  اوجتم   بتعخيخ تعميد مرا     بنك تنمية المدن والقرىي تخد 
لي لة بي ن  بنك تنمية المدن والقرىم ألدر وبن اًا     علك وف  جميج  م ي ته.  المالل 

اللي لة الحنومية ودم ج النو  الا   به والعى يتم ن  مب نر  مج  النو  اوجتم   
م  موا لة فياون ث والعنورعتخد ضم ن المخيد من الفر  المتن فئة لنر من يو اوجتم    

 لولور إل  الموارد والليخر    يه . نم  يضمن ا تم د ثق فة ماللية تتم ن  مج هعا يتع ق ب
اللي ل ي تخوير  ف الابراي ف  هعا المج ر ومرا    النو  اوجتم     وتعخيخ النهج

 . واولتراتيجي ي والاخخ والادم ي المقدمة
 لو   بألس منهجية التدقيق التن رن  ف  المل وا  بين الجنلين المعتمد  بن در البنك  يتمتج 

ه  مح ور مف هيمه  و  ل  ادم جلر هعه اللي لة إلدى منقمة العمر الدوليةم ويتخ ج من ا
 : والت  تتمثر ف  ب الفنية واودارية   م ر البنكمالجوانن فة  الرئيلية لتدرج بننر ممنهج

وفق اللي ق الوخن  ا لة بعد اقرار مج س  الجنلين بين المل وا  قض ي التع خ  مج  .1
 مج ر ف  الق ئمة الابراي لي قو  0202-0202لللتراتيجية الوخنية ل مرأ   الوخارا

 .وبن ا القدراي  والنف ا م الجنلينم بين المل وا 



 

 مته اللنويةنواخته ومواخ  البنك والتراتيجيته أهدام ف  الجنلين بين المل وا  مرا    .0
 مالنرينة المنقم ي وااتي ر والتنفيعم البرامج وا  داد

لتلبح  الجنلين بين المل وا  ولي لة وحداي البنكم ضمن والمع رم المع وم ي إدار  .3
 .منعنلة تم م  ف  مارج ي العمر

 .الماّللية والثق فة البنريةم والموارد والتوقيم القرارم لنج .4
 .الجنلين بين ب لمل وا  المتعّ قة اإنج خاي حور العمر وحد  تلّوراي .2

 
وليتد  XXXتمي الموافقة     هعه اللي لة من قبر مج س إدار  بنك تنمية المدن والقرى ف  

 .مراجعته  وتحديثه  بننر دورى
 

 :بيان السياسةثانيًا: 
لنر الق ئمة     النو  اوجتم     وتن فا الفر  تعخيخ المل وا  تهدم هعه اللي لة إل  ضم ن 

وفًق  وحتي ج تهد واهتم م تهد المات فةم ف  الولور إل  الموارد والليخر   اون ث والعنورمن 
  يه م والمن رنة ف   م ي ي لنج القرار ف  مات م المج وي وف  نر من الملتوي ي 

حيث تد د ادار  بنك تنمية المدن والقرى حق المل وا  بين الجنلين ف    الماللية والبرامجية.
 والفر  المتل وية اع تعتبر احد إنن لي ي حقوق اونل ن.  ف  الحقوق والملاولي ي

وانخلقً  مم  لبقم ب وض فة ال  التخاد اوردن ب وتف قي ي والمواثيق الدولية الا لة ب دم ج النو  
المل وا  بين الجنلين(  –اوجتم   م واهدام التنمية الملتدامة ) وا لة الهدم الا مس 

منقور النو  اوجتم        بدمج  م    الملتوى المالل لقرى ليقود بنك تنمية المدن وا
 اودارية والم لية واإجراااي وا نقمة والاخخ والبرامج لتراتيجي يواواللي ل ي  ملتوى 

     الق ئد وضم ن  دد التمييخ العنر واونث  م لضم ن تن فا الفر  بين  والثق فة الماللية
الدين أو العمر أو العرق أو  وانق  ا ه ية ) دد القدر ( اوجتم  ية و أل س الجنس والح لة 

جراااي الموارد البنرية.  الخبقة اوجتم  ية ف  نقد وا 
ف  جميج  ب دم ج النو  اوجتم    بنك تنمية المدن والقرىم ليقود ملتوى البرامج     ام  

لضم ن العدالة والمل وا  ف   مب نر  بنك تنمية المدن والقرىالت  يع لجه   دور  المنرو جوانب 
 الولور إل  الفر  المت حة واولتف د  منه م ورفج ملتوى المعينة ل رج ر والنل ا.

الر خاد من تحقيق اولتو جميج الموقفين ومن اجر تحقيق فع لية هعه اللي لة ليتد انراك 
وضم ن ادم جه ف  ر المعرفة والابراي لدى الموقفين فيم  يا  النو  اوجتم    يتوف

تع ق ت واحدى متخ ب ي فع لية التنفيع .اللي ل ي والاخخ واوجراااي والادم ي المقدمة



 

بم  ورلد التقدد المحرخ  النت ئج المرجو   تحقيق الع ي  لضم ن  ونرام المب نر من قبر اإدارا ب
 يتع ق بتنفيع لي لة النو  اوجتم   . 

 
 :األولوياتثالثًا: 

ينتمر هعا البند     مجمو ة من المب دئ الت  تد د التخاد بتك تنمية المدن والقرى بتعميد 
 مرا    النو  اوجتم    : 

الع م ين والع ملي داار البنك . اتب   نهج ن مر لتعخيخ المل وا : هعه اللي لة تنمر جميج 1
بغض  رامج وادم ي البنكوالجه ي النرينة والمللتهدفين المب نرين أو  ير مب نرين من ب

النقر  ن العمر او وضج او  قة او الدين او اونتم ا العرق  او المنخلة اوجتم  ية او المنخقة 
 .لمواخنينتق ير الفجواي بين الجنلين بخرق تعود ب لنفج     جميج االجغرافيةم مم  يضمن 

المل وا  بين الجنلين ملاولية منترنة  أن المل همة ف  تحقيق  مح ور. ضم ن المل الة: 0
ليقود البنك بوضج اخة ولضم ن تحقيق علكم  جميج الموقفين والتخامهد الجم   بين 

وتوضيح ا دوار   مر تنفيعيةة اخة ويضمن تحقيقه  من الر ومانراي قي س نمية ونو ي
 لغ ية تحقيق اوهدام المننود .  الرئيلية لتحقيق النن خ ي الرئيلية

ةم يالحنوممات م الجه ي  مج  المدن والقرىبنك تنمية : ليعمر والتنبيك . بن ا النران ي3
وليتد التع ون والتنليق مج ف  بن ا النران ي والتنبيك  والمنقم ي  ير الحنوميةم والدوليةم

ال جنة الوخنية ا ردنية لناون المرأ  نونه  الجهة الملاولة  ن مت بعة تنفيع اولتراتيجية الوخنية 
د ف  النبن ي والتح لف ي المعنية بقض ي  المرأ  جولينون لفريق البنك توا  0202-0202ل مرأ  

 ية الملتدامة والمجتمع ي اآلمنة.ا لة م  يتع ق بأهمية انراك المرأ  ف  أداور التنم
 

 التنفيذ:رابعًا: 
لتحقيق  ب لتمرار البرامج إدار  تنيفية لضم ن تخور النو  اوجتم    تنفيع لي لة تتخ ب 

دار  الموارد بأنثر الول ئر ف   ية. ليتد تحديد مق ييس لتقييد  اوهدام والنت ئج المتوقعة م وا 
البي ن ي عاي الل ة نجخا من آلية المراقبة واإدار   تح يرالر جمج و من  فع لية اللي لة

مج اواع بعين او تب ر  وجود اخة تنفيعية لضم ن التنفيع وقي س مدى تحقيق  التنيفية الملتمر 
 وفق منهجية منقمة العمر الدولية.  اوهدام وا داد تق رير اداا وفق مانراي محدد 

 ليرنخ بنك تنمية المدن والقرى     أربج نت ئج رئيلية:الر الع مين أو الثلثة أ واد المقب ةم 



 

واضحة لدوره داار  وملاولي ي تننير فريق ادار  م م ادم ج النو  اوجتم    وتحديد مه د( 1
بنك ف  محفقة  النو  اوجتم   تنفيعه  نحو ادم ج اجراااي اخة  مر و  تخويرالبنك ووحق  

 تنمية المدن والقرى.
النو   ي لةلمن الر التدريب وننر المواد المتع قة ب الموقفيناإنرافيين و  و   خي د ( 0

 .والتوجيه ي المرتبخة به  اإجتم   
ب لنو  اوجتم    لضم ن مت بعة القض ي  المتع قة  وتح ي ه  ( تحديث بروتونووي جمج البي ن ي3

    بنك تنمية المدن والقرى بر محفقة وتحديد اوحتي ج ي المات فة
لندوق المن خ من الر تخوير منرو  منقور النو  اوجتم    ( تنفيع تجريب  لتعميد مرا    4

 ا اضر.
 

 التغييرات في سياسة النوع اإلجتماعي: خامساً 
لي لة النو  اإجتم    بننر دورى من المتوقج أن يقود بنك تنمية المدن والقرى بمراجعة 

لم نحة والدولية عاي الل ة ومواامته  مج متخ ب ي الجه ي امتث ر ل توجيه ي الوخنية لضم ن اإ
 عو منقور النو  اوجتم   النهج الع د لتعميد مرا     يبق  أيًض  أن المراجعةضمن الرئيليةم لت

 ل ة ويتم ن  مج أفضر المم رل ي والمع يير الع لمية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المؤشرات الرئيسية – 1ملحق رقم 
 

لتتبج  بنك تنمية المدن والقرىيقدد الجدور الت ل  م اًل  ل مانراي الرئيلية الت  ليلتادمه  
التقدد المحرخ مق بر المجمو ة ا ولية ل نت ئج المقدمة ف  بي ن اللي لة. يتد توضيح تف لير 

نقور المارج ي وا ننخة الت  يتعين اتا عه  ف  المب دئ التوجيهية وأدواي تعميد مرا    الم
 ف  بنك تنمية المدن والقرى. الجندرى

 
 الجندرى. م ا  جدور مانراي تعميد مرا    المنقور 1جدور 

 المانراي الرئيلية النت ئج

ف  محفقة بنك تنمية  الجندرية تب راي تخوير  م ية لدمج اإ(1

 .المدن والقرى

 .(خي د  و   اإنرافيين والموقفين0

 

 .مج وضج اخة العمر المرتبخة به  الجندرية مب دئ التوجيهيةال

 .تد تنفيع اخة العمر

 .الموقفين    تعميمه  تد الت  الجندرى ب لنهج لموادالمتع قةا

 اإنرافيين والموقفين المدربين.

 

 ب لجنلين المتع قة القض ي  نتتبج لضم  البي ن ي جمج بروتونووي حديثت

 بنك تنمية المدن والقرى محفقة  بر

 الملنفة حلب الجنس الت  تد جمعه  والمت حةالبي ن ي 

 

لندوق المن خ لتراتيجية النو  اوجتم    مج محفقة التجريب  إفيع التن

 ا اضر.

 

مقترح ي ملتجيبة ل نو  اوجتم    تد وضعه  لل لح لندوق المن خ 

 ا اضر.

التقييم ي الجندرية واخخ العمر الموضو ة لمقترح ي لندوق المن خ 

 ا اضر.

 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

مق ة حي تو المعهد الع لم  ل نمو اواضر  تد ا داد اللي لة من قبر الفريق اولتن رى
 منرو  ا تم د بنك تنمية المدن والقرى نلندوق المن   اواضر ف  اوردن 

 
 تد مراجعة اللي لة من قبر :

 وخار  التاخيخ  – ضو مج س اودار   –المهندلة لمية الخ ب   -
 بنك تنمية المدن والقرى  –د. وف ا ابو لمر   -
 بنك تنمية المدن والقرى  –الليد  ن نل  متول   -
 ال جنة الوخنية لناون المرأ   –الليد  دي ن  حدادين  -
 ال جنة الوخنية لناون المرأ   –الليد  روان مع يخة  -

 
 ترجمة : الليد  هل الحنيخ  و مراجعة د. وف ا ابو لمر  

 
 اودار  ف  ت ريخ_______________________ موافقة مج س

 
 
 


