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 املرأة وضع جلنة
 واخلمسون الثامنة الدورة
 ٢٠١٤ مارس/آذار ٢١-١٠

ــة ــؤمتر متابعـ ــاملي املـ ــع العـ ــين الرابـ ــاملرأة املعـ ــدورة بـ  والـ
 املعنونــة  العامــة  للجمعيــة  والعــشرين  الثالثــة  االســتثنائية

ــة ،اجلنــسني بــني املــساواة :٢٠٠٠ عــام املــرأة”  ،والتنمي
 األهـداف  تنفيـذ  :“والعـشرين  احلـادي  القرن يف والسالم

 جمــاالت يف اختاذهــا الواجــب واإلجــراءات االســتراتيجية
     واملبادرات اإلجراءات من مزيد واختاذ احلامسة االهتمام

 مركـز  ذات حكوميـة  غـري  منظمـة  ،السالم أجل من العمل منظمة من مقدم بيان    
 واالجتماعي االقتصادي لسلمجا لدى استشاري

ــام األمــني تلقــى   ــان الع ــا البي ــذي ،يلالت ــا يعمــم ال ــرتني وفق ــرار مــن ٣٧ و ٣٦ للفق  ق
  .١٩٩٦/٣١ واالجتماعي االقتصادي لسلمجا



E/CN.6/2014/NGO/112
 

2/4 13-60879 
 

  بيان    
  

  باملرأة معين املتحدة لألمم عاملي مؤمتر عقد إىل احلاجة    
 ومـساواة  بـتمكني  التعجيـل  بـاملرأة  معـين  املتحـدة  لألمـم  عـاملي  مؤمتر عقد شأن من إن  
 االســتدامة رثــتتع الــسالم، وبــدون .الــسالم إحــالل يتعــذر املــساواة، فبــدون .والفتيــات النــساء
 األخـرى  املتحـدة  األمـم  وقـرارات  وإعالنـات  لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  تتحقـق  ولـن  .والتنمية
 أخالقيــا مرفوضــا واألطفــال النــساء جتــاه العنــف يــصبح أن إىل للمــرأة اإلنــسان حقــوق بــشأن

  .اتفاقاهتم عن مسؤولني والقادة حلكوماتا تكون أن وإىل قانونية عواقب يرتبو وروحانيا
 هتمـش  لـذلك  وخالفـا  نفـسها؛  عن باألصالة ناشطة املرأة تصبح أن إىل احلاجة وتدعو  
 هـي  وتلـك  .الـسياسية  األحـزاب  أو املؤسـسات  أولويات أو الرجل الحتياجات وختضع املرأة،

 العنـف  بـشأن  ٢٠١٢ عـام  يف األمريكيـة  الـسياسية  العلـوم  جملة أجرهتا اليت الدراسة استنتاجات
 التعـبري  على القادرة هي وحدها القوية النسائية احلركات أن إىل الدراسة وخلصت .املرأة ضد
 معـين  املتحـدة  لألمـم  عـاملي  مـؤمتر  عقد شأن ومن .كنساء حوهلا وااللتفاف العليا أولوياهتا عن

ــاملرأة  إحــراز وتــسهيل وإهلــام لقيــادة، واألطفــال بالنــساء املعنيــة واملنظمــات النــساء جيمــع أن ب
 املدنيـة،  املنظمـات  يف النـشطة  املـرأة  إدراج علـى  حنـث  وإننـا  .والفتيـات  النساء أجل من التقدم

  .والروحية والتأملية والدينية، والبيئية،
 األمـني  اقتـرح  للمـرأة،  الـدويل  اليـوم  بشأن ٢٠١٢ عام يف الصادر املشترك بياهنما ويف  

 عـام  يف املرأةبـ  معـين  عـاملي  مـؤمتر  عقـد  العامـة  للجمعيـة  ستنيوال السادسة الدورة ورئيس العام
 األعـضاء  الـدول  اوحثـ  .بـاملرأة  املعـين  الرابـع  العـاملي  املـؤمتر  علـى  عامـا  ٢٠ مرور بعد ،٢٠١٥

  .الضرورية اخلطوات اختاذ إىل املقترح املؤمتر لعقد الدعوة بسلطة تتمتع اليت
 أن احلاليـة  العامـة  اجلمعية حنث وإننا .دعمُي ومل تناولُي مل أنه كما الطلب سحبُي ومل  
 املتحـدة  األمـم  وهيئـة  العامـة  األمانـة  علـى  سـتقع  قـرار،  يـصدر  إن وما .الشأن هذا يف تتصرف
 شـأن  ومـن  .تنفيـذه  مـسؤولية  )للمـرأة  املتحـدة  األمم هيئة( املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة

 ســببا يــصبح وأن للمــرأة، املتحــدة األمــم ئــةهبي الــوعي خيلــق أن بــاملرأة معــين عــاملي مــؤمتر عقــد
 أن وطنيـة، ال احلـدود  عـرب و وديـن  وعـرق،  طبقـة،  كـل  مـن  نـساء لل ويسمح ماليا، الدعم لتقدمي

  .ومتكينها املرأة ملساواة أساسا كونت أنو تتواصل،
 املـأمون  والعـامل  البلـدان؛  يف أو البيـوت  يف إرهـابيني  يولِّـد  لـن  لألطفـال  املأمون والعامل  

 املعـرب  األنثـوي  املبـدأ  يتـوازن  أن جيـب  ذلـك،  ولتحقيق .آمنني األطفال فيه يكون عامل أةللمر
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 علــى االســتحواذ يــسود لــذلك، وخالفــا اهلرمــي، للتسلــسل الــذكوري واملبــدأ افــلاحمل يف عنــه
  .آمنا حدوا أي يكون أن ميكن وال الغري على السلطة

  
  املسيطر منوذج :غريال على السلطة سيكولوجية    

 غـري  الطفلـة  تكون واجملتمعات، األسر يف النموذج هي غريال على السلطة تكون دماعن  
 أن إمــا أنــه ويــتعلم ؛للــسيطرة خاضــعا كــوني أو اآلخــرين علــى الــسيطرة الطفــل ويــتعلم مهمــة
ــائزا الفــرد يكــون ــا ف ــة بوســائل الــسيطرة ممارســة وأن ضــعيفا خاســرا أو قوي  أو ســخيفة، بدني

 ورجالـه  أوالده األبـوي  النظـام  يهيـئ  الكيفية وهبذه .حمترم أنك عينت باالستحواذ أو بالتخويف
 وميكـن  .بالثأر ألخذبا لمونحي للتخويف التعرض من احملميني غري واألوالد .االجتماعية للحياة

 وايـسع  أن وميكـن  ).ملعتـدي با لنيمـث تم( مهب ُيفعل كان ما باآلخرين ونيفعل الارج وايصبح أن
ــ إلبطــال كمجموعــة لالنتقــام ــة، بانعــدام شعورال ــة احليل ــهم اآلخــرين اللذإو القيمــة وقل  .مثل
 باغتــصاب الرجــال مــن غــريه الرجــل هبــا يهــني وســيلة وهــي بالرجــل بعالقتــها املــرأة وُتحــدد
  .نسائهم

 بـني  الفـروق  تـصبح  أن إىل احلاجة تدعو هذا، املسيطر لنموذج ترياق على وللحصول  
 ومتكـني  .مرتلـة  أدىن - أمسـى  وليـست  تكميليـة،  دئبـا املو قـيم الو واألنثـوي،  الذكري اجلنسني
  .ذلك حتقيق خالهلما من ميكن اللتان وسيلتانال مها احلياة أبعاد مجيع يف ومساواهتا املرأة

  
  التحول نقطة/احلرجة الكتلة :املليون فلاحمل    

ــاؤلفام يف   ــة، هت ــدكتورة شــرحت املختلف ــولني شــنودا جــان ال ــيري حيــدث كيــف ب  التغ
 وارد غـري  ُيعتـرب  أو ُيقـاوم  كـان  مـا  يـصبح  عنـدما  حرجـة،  كتلة بلوغ مبجرد الكبري االجتماعي

 بــالقبول يتعلــق فيمــا األمريكيــة املتحــدة الواليــات يف مــؤخرا حــدث مــا مثــل اجلديــد؛ املعيــار
 يف أمريكيـة  امـرأة  حـصلت  عنـدما  ،١٩٢٠ عـام  يف حـدث  ما أو اجلنس، نفس لزواج املفاجئ
  .عاما ٧٠ ملدة اجلهود بذل دبع التصويت حق على النهاية

 خـالل  من الثقايف التغري حيدث أن ميكن كيف احلرجة بالكتلة متعلقتان آليتان وتشرح  
 كيـف  األحيـاء،  عـامل  يف متخـصص  وهـو  شـيلدريك،  روبـرت  ويـصف  .النسائية افلاحمل انتشار
 نظريـة  يفو .األنـواع  من حاسم عدد به يأخذ أن مبجرد ياعاد اجلديد السلوك أو االجتاه يصبح

 جديـدة،  حمافـل  تكـوين  خـالل  مـن  املليـون  حمفـل  حركـة  فيـه  تنمـو  الذي الوقت يف شيلدريك،
  .املاضية أو احلالية املماثلة احملافل حركات أمناط أو طاقة على ستعتمد فإهنا

 علـى  يقـوم  وتترسـخ  فكـرة  تنتـشر  أن ميكـن  بكيـف  املتعلـق  غالدويـل  مالكومل ومنوذج  
 تغـري  قـد  شيء كل أن يبدو عندما الوباء يف املذهلة اللحظة هلذه عطىامل واالسم .األوبئة أساس
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ــأة ــي فجـ ــة ”هـ ــول نقطـ ــة أو ،“التحـ ــة حلظـ ــة الكتلـ ــل .احلرجـ ــيته وتتمثـ ــة أن يف فرضـ  األوبئـ
 األمـراض،  مـن  يعادهلا ما مثل وأهنا، مفاجئ تغري ظهور مع مماثل حنو على تتصرف االجتماعية

 الـذين  األشـخاص  علـى  األوبئـة  تمـد وتع .ذلـك  حقيـق لت اجملتمـع  مـن  صـغرية  مئويـة  نـسبة  تأخذ
ــونين ــة،امل عوامــلال قل ــة نفــسه املعــدي والعامــل عدي ــة وتعمــل .والبيئ ــة األوبئ ــنفس االجتماعي  ب

  .السياق أو البيئة تقبل ومدى تترسخ الفكرة وأن الفكرة، ينشر من هو واملهم الطريقة؛
 أنـواع  ثالثـة  الفكـرة  ينـشر  نأ يـتعني  املليـون،  حمفـل  يف حتـول  نقطة هناك تكون ولكي  

 قرنــاؤهم هلــم ويكــن واســع نطــاق علــى املعروفــون والناشــطون، املتحمــسون :األشــخاص مــن
 حفـل مب املتعلقـة  املعلومـات  وينقلون بالتقدير معلوماهتم حتظى الذين واآلخرون شديدا؛ احتراما
 الفكـرة  بيعـون ي الـذين  واآلخـرون  اآلخـرين؛  مـساعدة  يف الرغبة يف متمثل وحيد بغرض املليون

 ممكنـان  والتحـول  الـتغري  أن األنـواع  مجيـع  تعتقـد  أن إىل احلاجة وتدعو .املقاومة على ويتغلبون
 كتلـة  إىل الوصـول  هدف لتعزيز تفعله ما خالل من تغيري إحداث يف وترغب افلاحمل خالل من

 بـاملرأة  امعنيـ  عامليـا  مـؤمترا  حيـضرن  أن ُيفتـرض  الالئـي  النـساء  أنـواع  هـي  وهـذه  .عامليـة  حرجة
  .اآلن عنه نيدافع وما تعلمن ما لنشر أوطاهنن إىل ويعدن

 احملتمـل  مـن  أن حني ويف .املليون حمفل فكرة فهمت اليت هي الغالب يف املرأة وكانت  
 مبيـزة  املـرأة  تتمتـع  سـواء،  حـد  علـى  لاوالرج نساءال لوعق يف موجودا ألنثويا املبدأ يكون أن

 يـستخدم  وبـالعكس،  .ةتـشاهب امل نـواحي الو الثقـة  لبنـاء  احلـوار  متستخد فاملرأة .وثقافية جنسانية
 .الطـرفني  مـن  املقبولـة  احللـول  اكتـشاف  افـل احمل وتـدعم  .اهلرمي التسلسل لتقرير احلوار الرجل
 مـستويات  مجيـع  يف رأةاملـ  إشـراك  إىل باحلاجـة  األمن جملس سلم ،)٢٠٠٠( ١٣٢٥ قراره ويف
 فعالـة  تكـون  ولكـي  .العمليـة  الناحيـة  مـن  دائمـا  ذلـك  اتبـاع  جيـري  ال ذلـك،  ومع .الرتاع حل
  .السالم التطاو على ومتكينها باملساواة املرأة متتع إىل احلاجة تدعو حبق،

 حنـو  هامـة  خطـوة  يكـون  أن بـاملرأة  معـين  املتحـدة  لألمـم  عـاملي  مـؤمتر  عقـد  شأن ومن  
 خـالل  مـن  العـامل  يف نـسائية  حركـة  لتنـشيط  وسيلة وسيكون .والفتيات النساء نيومتك مساواة
 طريـق  عـن  والتواصـل  االنتماءات وخلق املليون، حمفل إىل للوصول افلاحمل ونشر الوعي، زيادة

  .باملرأة املعين الرابع العاملي املؤمتر يف تنيمتاح غري كانتا تنيلال واإلنترنت التكنولوجيا
 وإننـا  .ُيـسحب  مل بـاملرأة  معـين  املتحـدة  لألمـم  عـاملي  مـؤمتر  عقـد  العـام  األمـني  وطلب  

 معـين  خـامس  عـاملي  مـؤمتر  عقـد  حنـو  خطـوة  بوصـفه  هبـذا  التوصـية  علـى  املرأة وضع جلنة حنث
 وتـدعم  تبـدأ،  أن علـى  األعـضاء  الـدول  وحنـث  .الرابـع  املـؤمتر  علـى  عقـدين  مـرور  بعـد  باملرأة،
  .سنوات ثالث غضون يف املؤمتر هذا قدع بشأن اآلراء يف توافق إىل وتصل
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