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 الديناميكية بحاجة للمرأة " المدن "لتقى الدولي للمالختامي البيان 

   السياسات واآلليات للمساواة بين الجنسين 

 5/21/1002-3بروكسل   

 

 

                     " المعقنننننود فنننني بروكسنننننل  الديناميكينننننة بحاجننننة للمننننرأة منننندناألول "اللتقننننى فننننني الم مشنننناركوننحننننن ال

 .للمرأة  دوليةال بوليسمتروى الدعوة التي وجهتها مدينة بروكسل وشبكة بناء عل 5/21/1002-3من 

أن حوالي نصف سكان العالم يعيشون في المناطق الحضرية "المندن" وأللبينة سنكان المندن  نأخذ باالعتبار

 النساء.من 

 التنمينة  تعنودالنذ  تلعبنا المنرأة فني كنل مجناالت الحيناة المدنينة ومسنا ماتها فني الهنام الندور  أن نعترف* 

 جميعاً.بالنفع علينا 

أن المساواة في توفير الفرص للرجنال والنسناء فني كافنة مجناالت الحيناة العامنة والخاصنة  ني حقنوق  نقر*

 وأساسية.عالمية 

منن حاجنة لمييند  نناك  لكننو 2995عام  كينمنذ المؤتمر الرابع للمرأة في ب ملموستقدم أن  ناك  دركن  *

ضنمن خطنط لأللفية وكذلك  للمرأة ضمن األ داف التنمويةالكاملة  المساواةضمان تحقيق ل  العمل في العالم

 حول المساواة والتنمية للمرأة . لجنة "الهابيتات"

واتخناذ اججنراءات والخطنط   في كافة البلدان لتطوير وتنفينذ السياسناتالمعنية والمؤسسات  هيئاتالنناشد *

   -لتحقيق األولويات اآلتية :

 الرجل والمرأةالمساواة بين  لتحقيقوتفعيل القوانين  السائدة الثقافيةوة كافة العوائق القانونية إيال. 

 مساوية للرجلحياية مسكن حصول المرأة على حقوق ملكية و. 

 مسننتويات التعلننيم  كافننةفنني  والرجننلمننرأة لل آليننات تعمننل علننى تننوفير الفننرص المتسنناوية تطننوير

 والتدريب المهني .
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 المننرأة فنني لعننب دور كامننل ومسنناو  للرجننل فنني المجننال التكنولننوجي واال تصنناد  فننرص  تعيينني

 .كصاحبة عمل وموظفة

 بمنا فني   أدوار م المهنية وحياتهم األسريةبين  موائمةلللتوفيق والمرأة والرجل ل الاليمالدعم  تقديم

 ذلك تأمين الخدمات المتعلقة بالطفولة والعناية بكبار السن.

 واة فني حصنول المنرأة علننى الخندمات الصنحية والتني تراعني حاجاتهنا الخاصننة التأكيند علنى المسنا

 وحصولها على التقاعد.حالة البطالة كذلك الضمان االجتماعي ب  كامرأة

  لهيئنات العامنة وعلنى متواين بنين المنرأة والرجنل فني الحيناة السياسنية وفني كافنة االتمثيل الضمان

 .صنع القرار عملية مشاركة الفعالة فيجتاحة الفرصة للمرأة لل كافة المستويات

  مواضنيع البنينة أن تكنونتطنوير وإدارة المندن لضنمان  في للمسا مةساوية تفرص مالمرأة إعطاء 

حاجنات  تأخنذ باالعتبنار ة والنقنلينوالبيئ اجسكان والمينا  والخندمات االجتماعينة والصنحيةالتحتية و

 المرأة.

 كافنننة اتجا نننات تطنننوير  عملينننات فننني فننني الننننوم االجتماعي"المسننناواة الجندرينننة" دمنننل المسننناواة

 خطنواتوضنع   ووالعمل على تخصيص مييانية تلبي احتياجات المنرأة والرجنل العامة  اتالسياس

 . تشاركياعبر عمليات لتحقيق ذلك 

  ل والمننايل منن العامنة وأمناكن العمنآمننة فني األمناكن بيئنة منظمنة  ربتنوفي  للنساء منةآجعل المدن

المييننند منننن  المنننرأة ومنننن خنننالل تسنننليمتنننوفير التصننناميم والشنننروط والمصنننادر المناسنننبة خنننالل 

 .ؤوليات في السلك الشرطي والقضائيالمس

  لهنا االطبينة  المسناندة خدمات التقديم و  في األسرة وخارجهاأشكال العنف ضد المرأة  كافةمحاربة

 (مات القانونيةخدإلى الاجيوائية باجضافة النفسية  

  النسننناء وو الكنننوار  للنسننناء الضنننعيفات أثنننناء الحنننروب تطنننوير السياسنننات التننني تنننوفر الحماينننة

 والمعا ين. األ ليات النساء منوالعمالة المهاجرة و راتالمهج  

  اجنا ختان بالنساء ويواج األطفال واجتجار ضد إجراءات رادعة أخذ. 
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 ول المتعلقة بالتغير المناخيوتقديم الحل ييادة دور المرأة في إيجاد. 

 -على:في كافة الدول ناشد البيان النساء 

 .وييادة تضامنهن شبكات لتقوية مركي ن تشكيل -2

والهيئنات والتني مسنتدامة فني المندن التنمينة التحقينق فني  و دور فعنال فني تشنكيل مسنتقبلهنبن القيام -1

 .ينتفع منها الجميع

 -: علىدول كافة ال لرجال فيالبيان اناشد كما 

 .الخاصة وتطلعاتهاحاجاتها التأكيد على مسا مة المرأة في المجتمع ولاألساسي دور الاستيعاب  -2

 للجميع.للتأكيد على الحقوق والفرص المتساوية العمل مع النساء بطريقة تشاركيا  -1

 -:وناشد البيان  يئة المتروبوليس الدولية على

خطنط لتطوير  واأل اليم المحلية على مستوى المدنالمحلية والمؤسسات والهيئات  اجداراتتشجيع  -2

 .النوم االجتماعيإحصاءات للنوم االجتماعي مبنية على 

 -للمرأة: دوليةمتروبوليس الال  يئة مناشدة

 "الهابيتننات" للمسننتوطنات البشننريةاألمننم المتحنندة فنني عضننويتها  يئننة تشننكيل لجنننة متابعننة تضننم  -2

 .شركاء آخرينإلى باجضافة 

 . الدولي التاليلملتقى التحضير ل -1

 -إلى: ناشد البيان المسئولين المشاركين في الملتقى

 نشر  ذا البيان على كافة اجدارات والمؤسسات المعنية . -2


