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  جلنة وضع املرأة
  الدورة اخلامسة واخلمسون

  ٢٠١١مارس / آذار٤ -فرباير / شباط٢٢
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٣البند 

متابعة املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة والـدورة االسـتثنائية الثالثـة                 
 املـساواة بـني     :٢٠٠٠املرأة عام   ”والعشرين للجمعية العامة، املعنونة     

تنفيـــذ : “اجلنـــسني والتنميـــة والـــسالم يف القـــرن احلـــادي والعـــشرين
األهــداف االســتراتيجية واإلجــراءات الواجــب اختاذهــا يف جمــاالت      

  االهتمام احلامسة وإختاذ مزيد من اإلجراءات واملبادرات
  

ــان مقــدم مــن       ــة     بي ــسائية للعالقــات الثقافي ــشبكة الن ــسالم وال منظمــات ســبل ال
 غـري حكوميـة ذات      ات منظمـ  يوهية ومؤسسة مؤمتر القمة العاملي للمرأة،       الدول

  مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  

 من قـرار    ٣٧ و   ٣٦تلقى األمني العام البيان التايل، الذي جيري تعميمه وفقا للفقرتني             
  .١٩٩٦/٣١اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

  

 
  

  *  E/CN.6/2011/1.  
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  *بيان    
  عقد مؤمتر عاملي خامس معين باملرأة    

على أن تـدعم عقـد      ) ٢٠١١(حنن حنث الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة وضع املرأة           - ١
مؤمتر عاملي خامس لألمم املتحدة معين باملرأة وأن تقـدم هـذا االقتـراح إىل اجمللـس االقتـصادي                   

، بعــد ٢٠١٥تهدف لعقــد املــؤمتر عــام وســيكون التــاريخ املــس. واالجتمــاعي واجلمعيــة العامــة
وفيمـا يلـي أسـباب عقـد        .  عاما على عقد املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة يف بيجني          ٢٠مرور  

  .مؤمتر عاملي خامس معين باملرأة
سيولِّد عقـد مـؤمتر عـاملي خـامس معـين بـاملرأة الـوعي بالوكالـة العليـا اجلديـدة، وهـي                         - ٢

ين بـشؤون املـرأة، وزيـادة التوعيـة هبـا وتقـدمي التغطيـة اإلعالميـة ومجـع              جهاز األمم املتحدة املع   
  .األموال هلا

ويتيح عقد مؤمتر عاملي خامس معين باملرأة إمكانات هائلة للتركيز على زيادة التوعيـة                - ٣
وسـيكون هـذا أول مـؤمتر مـن هـذا القبيـل يف القـرن احلـادي والعـشرين، وأول               . يف هذا الشأن  
ذ إنتشار اسـتخدام شـبكة اإلنترنـت والتكنولوجيـات الـيت تتـيح متابعـة املـؤمتر يف                   مؤمتر يعقد من  

ونظرا ألن املؤمتر سيعقد برعاية األمـم املتحـدة للمنظمـات غـري احلكوميـة               . كل مدينة يف العامل   
واجملتمع املدين، سيجري التركيز على التعلم من أفضل املمارسـات، ودعـم التواصـل الـشبكي،            

ــهاج ع  ــذ من ــن    وتنفي ــس األم ــرار جمل ــيجني، وق ــسالم   ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥مــل ب ــرأة وال ــشأن امل ب
  .واألمن، واألهداف اإلمنائية لأللفية

 يــستخدم شــبكة اإلنترنــت اوســيكون املــؤمتر العــاملي اخلــامس املعــين بــاملرأة أول مــؤمتر   - ٤
 املـرأة   والتكنولوجيات املرتبطة هبا على نطاق واسع للفت االنتباه علـى الـصعيد العـاملي ملـسائل               

وتوفر شبكة اإلنترنت وسيلة للتوعية العاملية باملسائل واحللول وميكن نقل مـا يـسمعه    . وحلوهلا
ــه عــن طريــق البــث التــدفقي احلــي وإذاعــات اإلنترنــت واهلواتــف      ــه ويتعلمون املنــدوبون ويرون

وميكــن أن تــصل حلقــات . ٢٠١٥الذكيــة، وســتظهر تكنولوجيــات أخــرى أيــضا حبلــول عــام  
وســيتمكن األفــراد . عــروض واملقــابالت إىل مجــاهري يف أمــاكن يف مجيــع أحنــاء العــاملوالالنقــاش 

ــهم األم       ــة يف وطن ــاهتم احمللي ــصال مباشــرة مبجتمع ــن االت ــؤمتر م ــذين حيــضرون امل وســتؤدي . ال
األحداث والعـروض الـيت سـتقدم بـشأن مـا أجنزتـه املـرأة ومـا أجنـز لـصاحلها إىل تثقيـف النـاس                          

ؤمتر الوعي بأن هـذا الكوكـب وهـذه البـشرية حباجـة إىل إشـراك املـرأة يف                 وسيزيد امل . وإهلامهم
وســيكون املــؤمتر العــاملي اخلــامس املعــين  . كــل مــستوى لتحقيــق الــسالم واالســتدامة يف العــامل 

  .باملرأة بالنسبة للنشطاء مثله مثل األلعاب الرياضية للرياضيني
 
  

 .رير رمسيصدرت بدون حت  *  
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رأة اجليــل القــادم مــن القيــادات العامليــة وســينبثق مــن املــؤمتر العــاملي اخلــامس املعــين بــامل  - ٥
 وقــد اتــضح يف الــدورة الرابعــة واخلمــسني  .واحملليــة النــسائية، الــاليت ســيعرفن بعــضهن الــبعض 

، مـدى تـأثري املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة علـى ظهـور               )١٥+ بيجني  (للجنة وضع املرأة    
 اآلن   معظمهـن  ر يف بـيجني، الـيت أصـبح       قيادات وشبكات تربط بني النساء الاليت حضرن املؤمت       

. وقد أثرن تـأثريا كـبريا علـى تـشكيل بـرامج علـى مجيـع املـستويات                 . يف الستينات والسبعينات  
وسيجمع املؤمتر العاملي اخلامس املعـين بـاملرأة بـني القيـادات النـسائية احلاليـة واملقبلـة، ممـا خيلـق                      

اقات املـرأة وقـضاياها أواصـر حتالفــات    وتـشكل صــد .  قيـادات فعالـة فيمــا بـني األجيـال    ئويعبـ 
  .تستمر مدى احلياة، وتوفر الدعم العاطفي لقيادات املنظمات غري احلكومية

وتريد املرأة إقامة عامل صاحل لألطفال؛ وسيشكل املـؤمتر العـاملي اخلـامس املعـين بـاملرأة                   - ٦
يت تـشعر هبـا لألمهـات       ا للتعـبري عـن االهتمامـات الـ        ربوسـيوفر منـ   . خطوة كبرية يف هذا االجتـاه     

على الصعيد العاملي بشأن مستقبل أطفاهلن ويـساعد علـى خلـق اإلرادة الـسياسية وإقامـة عـامل                   
الطيبـة  وتتوفر فيـه األغذيـة   ال خيشى فيه األطفال، ومن مث اجلميع، العنف اجلسدي أو النفسي؛    

حريــة الــتفكري والكــالم واهلــواء النقــي وامليــاه النظيفــة، والرعايــة الــصحية، والتعلــيم، و الكافيــة 
وسينـشط املـؤمتر العـاملي اخلـامس املعـين بـاملرأة احلركـة النـسائية العامليـة مـن           . واإلبداع واحلـب  

  .أجل حتقيق هذه الغاية
وقد أظهر علم األعـصاب منـذ بـيجني أن املـرأة تـستجيب لإلجهـاد علـى حنـو خيتلـف                        - ٧

ريــق تــشاطر التــصورات واملــشاعر فــاملرأة تقلــل مــن اإلجهــاد عــن ط. عــن اســتجابة الرجــال لــه
، ويعززهـا االسـتروجني   “للميل والـود  ”ويسمى هذا استجابة أوكسيتوسني     . واالستراتيجيات

وتـدعم هـذه    ). ١٩٩٠تيلـور وآخـرون،     . إ. حبوث جامعـة كاليفورنيـا يف لـوس أجنلـوس، س          (
 النــساء تــسميةذلــك االســتجابة اهلرومونيــة احلــوار والتعــاون واحلــل الــسلمي للرتاعــات ويؤيــد  

ويتنـاقض هـذا مـع      ). ٢٠٠٣ كـوهني،    -مـوجز حبـوث سـيمون بـارون          (“اجلنس املتعـاطف  ”
ــسيولوجية   ــستوستريون الفـ ــالني والتـ ــتجابة اإلدرينـ ــال أو اهلـــروب”اسـ ــال “بالقتـ  لـــدى الرجـ

ومــن أجــل حتقيــق الــسالم واالســتقرار، يلــزم أن تتــأثر . لإلجهــاد، ممــا يزيــد العــدوان والتنــافس
ون؛ وكـي يـصبح قـرار       ريكسيتوسني وأقل بالتـستوست   و وامليزانيات أكثر باأل   القرارات السياسية 

  .فعاال، يلزم حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة) ٢٠٠٠ (١٣٢٥جملس األمن 
ومـن أجـل    . وتتطلب مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية متكـني املـرأة وحتقيـق املـساواة هلـا                - ٨

كني املـرأة، يـتعني إجيـاد اإلرادة الـسياسية جلعـل هـذه األهـداف                حتقيق املساواة بني اجلنسني ومت    
وكانت تعبئة النـساء مـن جانبـها الـسبب األكثـر فعاليـة، وكـثريا                . ذات أولويات وطنية ودولية   

ومتـس مجيـع األهـداف اإلمنائيـة        . كـان الـسبب الوحيـد، للمكاسـب الـيت حتققـت حـىت اآلن               ما
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 ويتسم متكـني املـرأة بـدوره بأمهيـة حامسـة لتحقيـق هـذه                الثمانية جوانب أساسية من رفاه املرأة     
  ). وثائق صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة(األهداف 

وسيؤدي عقـد مـؤمتر عـاملي خـامس معـين بـاملرأة واألحـداث الـيت سـتؤدي إليـه والـيت                         - ٩
 ونقطـة  ستعقبه أيضا إىل متكني املـرأة وحتقيـق املـساواة هلـا مـن أجـل الوصـول إىل كتلـة حرجـة                      

وهناك سابقة تارخيية لذلك هي احلركـة النـسائية يف          . حتول حتقق التوازن بني اجلنسني يف العامل      
الواليــات املتحــدة يف أواخــر الــستينات والــسبعينات والــيت بــدأت مبجموعــات صــغرية لزيــادة     

ويف غـضون عقـد مـن الزمـان، طـرأت           . الوعي ونشر املعلومات عن طريق مقـاالت ومـؤمترات        
وتلتقـي النـساء اآلن     .  كبرية على املوقف الثقايف إزاء املرأة وكيفية رؤيـة املـرأة لنفـسها             تغيريات

وحينما تصل فكرة أو موقـف أو معتقـد مثـل املـساواة، الـيت               . مرة أخرى يف دوائر دعم وعمل     
ــوال            كانــت تلقــى مقاومــة مــن قبــل، إىل نقطــة حرجــة، سيــصبح التــوازن بــني اجلنــسني مقب

  .عادي كأمر
ــ  - ١٠ ــاملرأة   تري ــرأة عقــد مــؤمتر عــاملي خــامس معــين ب ــر مــن  وقــد . د امل ــام أكث  ١٠ ٠٠٠ق

ــخص ــذا الـــــــصدد        شـــــ ــشعبية يف هـــــ ــد الـــــ ــن القواعـــــ ــاس مـــــ ــى التمـــــ ــالتوقيع علـــــ بـــــ
 ).www.gopetition.com/petitions/support-a-un-5th-world-conference-on-women.html انظر(

. لنبأ من إمرأة إىل أخرى يف متواليـة هندسـية         ومبجرد إختاذ قرار بعقد هذا املؤمتر، سينتشر هذا ا        
 ١٩سيـصل هـذا النبـأ، يف        وهلـم جـرا،     وإذا قامت كـل ثـالث نـساء بإخبـار ثـالث أخريـات،               

عن طريق احملادثـات والربيـد      ) ١ ١٦٢ ٢٦١ ٤٦٧(بليون إمرأة   أكثر من   ، إىل   )١٩ ٣(خطوة  
رونية ومواقـع شـبكة اإلنترنـت       اإللكتروين واهلواتف اخللوية واهلواتف الذكية واملدونات اإللكت      

  .والشبكات االجتماعية
  


