
 
 

 

 

    
 
 

 
 البيان الختامي للمنتدى الدولي الثالث 

 

 المدن الديناميكية بحاجة للمرأة 
 4102أيلول  42-42ابيجان، 

 

  ، الوضع الحالي ورؤية مستقبلية. : المرأة والنزاعات المسلحةالموضوع
 

 ننم ابيجننان  نن ل المنعقنند  ،"المدددن الديناميةيددة بحالددة للمددرأة" الثالنن المشنناركون  ننم المنانندل النندولم  ،نحننن
 بواسطة مقاطعة ابيجان وشبكة الماروبولس الدولية للمرأة: 4102أيلول  42إلى  42الفارة 

 

 ارًا ننلف أثنن نة الام اننننننمسلحنال اتنننننننزاعنننننننل الننننعنفننز بنننالم مهاننعننأن ال ارددددددددذ بعين االعتبددددأخدددددن
   ة.نننننننننكارثي

 

 وأثار ًا يناج عنه عواقب ننينننامننننننناننفًا مننننننننوع كننننثنننننيننفنناً ادًا ننند ازدينننشهنناة نننننمسلحنال نننننننزاعنننناتالأن ددددر قدددددن
   .كارثية

  ابسط  ًا هم منننحقوق ي سرن وة ننات المسلحننًا غاليًا أثناء النزاعنمننيد عن ثأن النساء نؤةد
  .وقهننقنح

 

 طرة أنه و م الوقت الذي يام بذل جهود اساثنائية من المجامع الدولم لمنع والسي نشير إلى

  :على النزاعات،  إنه من المهم

 لننن:  مشاركةاا اذ اجراءات و للاضا ر  دول العالمكا ة  م  المعنية السلطات والمؤسسات دعوة 

 .ما امكناقليل النزعات  م العالم  -



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لحماية النساء.   إزالة المعيقات الام احول دون اطبيق إجراءات قانونية  اعلة -

 الام ام اعامادها وابنيها لصالح المرأة. افاقيات نشر والاعريف بالقرارات واال -

ضمان أن اكون كا ة اإلجراءات القانونية على المساول الوطنم والدولم الماعلقنة بحماينة المنرأة  ن ل  -
 اوقات النزاعات المسلحة مطبقة بصورة غير مشروطة. 

 .من قبل م الف الاشريعات القائمة الام يام ايقاعهاالعقوبات انفيذ  -

 لسلم.وقات اأ وقات الحرب وأضمان الحقوق األساسية للنساء  م  -

ضننحايا لاسنناءة او اإلسننا  ل  قعنننو لنسنناء الاننم ل ماليننةالنفسننية و الو لقننديم الرعايننة الجسنندية وضننع يليننة  -

   ل  ارات النزاعات المسلحة.

  النساء من م الف دول العالم إلىدعوة  : 

 الحقيقية. المصالحةأن يكن صانعات للس م و  -

 .البشرية و ير لما  يه بقاء لاحسين واقعهن المبادرةمام ياولين ز أن  -

 اوطيد اآلواصر والاضامن بين النساء. -

 لىعمن م الف دول العالم  الرجال حث  : 

  م كل مكان و م كل األوقات.النساء والرعاية باألمهات إحارام  -

 .اسوية ال   اتل كوسيلة رئيسيةللحوار اللجوء  -

  م العالم.  ألمن والس مالضمان  جنبًا إلى جنب ل مع النساءالعم -



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 إلىالماروبولس هيئة  دعوة   : 

الاننم الوطنيننة والدوليننة واإلافاقيننات  القانونيننة لضننمان الاطبيننق الفاعننل للسياسنناتالسننلطات المعنيننة   حن -
 اكفل حقوق النساء. 

 ة الماروبولس الدولية للمرأة بنشبك مطالبة : 

 .لشبكة الماروبولس الدولية للمرأةدولم الثال  لمنادل الرارات اقلمراقبة نظام اساسم إنشاء  -

 . اامم على السلطات المعنيةيان الهذا الباعميم  -

 

 

 4102ايلول  42يجان، اب   

 الدولم الثال  لشبكة الماروبولس الدولية للمرأة المنادل 


