
  
  

  سيؤول  بيان

  صدر في المنتدى الدولي الثاني 

  لمتروبولسا/ لدولية للمرأة الشبكة ل

  

  المدن الديناميكية بحاجة للمرأة 

  الرؤى والتحديات لمدن صديقة للمرأة 

  2009تشرين أول  24- 21سيؤول، 
  

والتحـديات لمـدن صـديقة الـرؤى : المـدن الديناميكيـة بحاجـة للمـرأة" المشـاركون فـي المنتـدى الـدولي الثـاني نحن

  .لمتروبولسا/ الدولية للمرأةالشبكة بدعوة من بلدية سيؤول و ، كوريا الجنوبية –سيؤول المنعقد في  "للمرأة
  

المــدن " عــن منتــدى 2007أيلــول  5بروكســل  البيــان الختــامي الصــادر فــيمــع اآلراء المعروضــة فــي  نتشــارك

  .والتي تتطلب متابعة جادة ومستمرة" للمساواة بين الجنسين الديناميكية بحاجة للمرأة، السياسات واآلليات 
  

  .أن التغيير المناخي والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة تؤثر على المدن ومواطنيها تأثيرًا حاداً  قرن

  .التأثير العام لألزمة االقتصادية والمالية الحالية على الفئات األضعف من سكان العالم من النساء نراعي
  

  .بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بتأسيس هيئة مختصة بتعزيز المساواة بين الجنسين نرحب
  

  .  تأيدنا ألهداف وخطط البيان الختامي الصادر في بروكسل نؤكد
  

  



  
  

" المدن الصديقة للمرأة"مفهوم  اعتمادتبني و على  في المدن اإلداريين المسئولينصناع القرار و  نحث

  "سيؤول مدينة صديقة للمرأة "بمدنهم واألخذ باإلعتبار مشروع إستراتيجية إيجابية بناءة لالرتقاء باعتبارها 
  

  :حسب االختصاصتبني استراتيجيات وآليات  نشجع
  

 -:من خالل في إدارة وسياسة المدن النوع االجتماعي منظور إدماج   -1

 .لنوع االجتماعياالستخدام المنهجي للتحليل و التقييم و الموازنة المراعين ل - 

 .السياسي واإلداري تعزيز المساواة في مشاركة المرأة في صنع القرار - 

 بدءًا من القواعد الشعبية  إلشراك كافة النساءوٕادارة المدن في سياسات  التشاور - 

 .تحقيق الموازنة بين العمل واألسرة - 

 .تحفيز التغيير في األدوار النمطية للنوع االجتماعي - 
 

 .االقتصادية اتل األزمتمكين المرأة خال  -2

 .مناسبة للمرأةالئقة و اللاعمل الفرص  زيادة - 

 .دعم النساء من صاحبات األعمالب - 

 .االقتصادية اتالحث على اتخاذ تدابير لتجنب الفقر خالل األزمب  - 

العمـل الواقعـة علـى المـرأة فـي  العادلـةاتخاذ التدابير الضرورية للحيلولة دون الزيادة في األعباء غيـر ب - 

 .غير المأجور

لضـــمان حصـــول المـــرأة علـــى الضـــمان االجتمـــاعي والمعاشـــات التقاعديـــة اتخـــاذ تـــدابير علـــى بالحـــث  - 

 .الالئقة

  

  

  



  
  

 .بناء المدن اآلمنة للمرأة -3

اتخاذ التدابير الالزمة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة سواء في األماكن العامة وأماكن العمـل ب - 

 .والمنازل

العنــف األســري ودعــم جهــود منظمــات المجتمــع  القضــاء علــىلــدى أفــراد المجتمــع بأهميــة  خلــق وعــيب - 

 .المدني والهيئات غير الحكومية في هذا المجال

 التحـرش والعنـف فـي األمـاكن العامـةالقضاء علـى خطـر حـدوث تعزيز سالمة وأمن النساء والفتيات و ب - 

 -:من خالل 

 .الجتماعيللنوع امتابعة إجراءات السالمة المراعية  •

 .العامة والبنى التحتيةتصميم األماكن تحسين  •

 .النقل العامالخدمات العامة وباألخص تحسين  •

 
 .تعزيز التنوع وٕابداع المرأة -4

للمجموعات المختلفة من النساء سواء النسـاء مـن ذوات  المتنوعةاالعتراف باالحتياجات والمساهمات ب - 

 .جرات، كبار السناالتحديات الخاصة، المه

لــق فــرص متســاوية وتــوفير الــدعم الضــروري إلتاحــة الفرصــة للنســاء للتعبيــر عــن إبــداعهن بمختلــف خب - 

 .المجاالت الثقافية والفنية

 .تسليط الضوء على األدوار القيادية للمرأةل مدعم وسائل اإلعالب - 

اثيــل، أســماء الشــوارع، التم(فــي األمــاكن العامــة بتســليط الضــوء علــى النســاء المتميــزات بطريقــة مبدعــة  - 

 )الفن النسوي

  

  



  
 
  

المـدن الديناميكيـة بحاجـة للمـرأة، الرؤيـا والتحـديات للمـدن "نحن المشاركون فـي المنتـدى الـدولي الثـاني 

  -:إلى المتروبولس/ شبكة الدولية للمرأةالندعو " الصديقة للمرأة 

ما جاء فيـه  بنيالكبيرة وحثهم على ت هيئة المدنتعميم هذا البيان على جميع المدن األعضاء في  -1

 .وتطبيقه

 .اإلدارة المحليةفي بشؤون المرأة المعنية  السلطاتكافة  تعميم البيان على -2

 .عرض البيان على األمين العام لألمم المتحدة وكافة الهيئات ومنظمات األمم المتحدة المختصة -3

يــز المســاواة بــين مــع هيئــة األمــم المتحــدة لتعز الدوليــة للمــرأة  لمتروبــولساالتعــاون بــين شــبكة  إتاحــة -4

 .الجنسين فور إنشاءها

 .سيان في المنتدى القادم للمتروبولعرض التقدم الحاصل في تنفيذ الب -5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


