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  ٢٠١٠الدورة املوضوعية لعام 
  ٢٠١٠يوليه / متوز٢٢ -يونيه / حزيران٢٨نيويورك، 

  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٢البند 
 األهداف  تنفيذ: االستعراض الوزاري السنوي  

ــق     ــا يتعل ــاً فيم ــا دولي ــق عليه وااللتزامــات املتف
        باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

ــد ال        ــن املعه ــدم م ــان مق ــة      بي ــري حكومي ــة غ ــل، منظم ــوم العق كــوري لعل
  مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي ذات

    
 مــن قــرار ٣١ و ٣٠تلقــى األمــني العــام البيــان التــايل اجلــاري توزيعــه وفقــاً للفقــرتني     

  .١٩٩٦/٣١اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
  

 
  

  *  E/2010/100.  
 
  

  *  E/2010/100.  
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  بيان  
    

، نظمــه املعهــد الكــوري “متكــني املــرأة مــن خــالل تثقيــف العقــل ”عنــون يف حــدث م  
 لألمـــم املتحـــدة، تركـــزت  ي يف املركـــز الكنائـــس٢٠١٠مـــارس / آذار١١لعلـــوم العقـــل، يف 

ــوزاري         ــداد لالســتعراض ال ــرأة، يف جمــال اإلع ــل ومتكــني امل ــف العق ــى دور تثقي ــشات عل املناق
ــام   ــسنوي لع ــداف وااللتز  ٢٠١٠ال ــذ األه ــشأن تنفي ــق      ب ــا يتعل ــاً فيم ــا دولي ــق عليه ــات املتف ام

واجتــذب االجتمــاع مــشاركة واســعة مــن األكــادمييني  . باملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة
 إمكانيــةوممثلــي املنظمــات غــري احلكوميــة واألطبــاء والربملــانيني، وطــرح أفكــاراً ابتكاريــة عــن   

وأقـر املـشاركون، يف     . رأة ومتكينـها  تثقيف العقل تقدمي حمفل للنهوض بتغيري االجتاهات إزاء املـ         
حتليالهتم، بأنه على الرغم إحـراز بعـض التقـدم، ال تـزال هنـاك عقبـات كـثرية حتـد مـن متكـني                         

ن للدين والثقافـة والتعلـيم، منـذ قـدمي األزل، تـأثري قـوي علـى رؤيـة النـساء والرجـال                       أو. املرأة
  .لدوريهما يف اجملتمع

ــساء والرجــال الشخــصية      ــف الن ــيري  إن مواق ــدين  .  حامســة يف إحــداث التغ ــا أن ال كم
والتقاليد يقومان بدور مؤثر يف كيفية رؤيـة الرجـال والنـساء لـدوريهما وكيفيـة إدمـاج التغـيري            

ويلزم أن تـستفيد أمنـاط الـتفكري واالعتقـاد والعمـل اجلديـدة مـن أسـاليب الـتفكري                    . يف حياهتما 
  .عقل القيام بدور هامويف هذا الصدد، يستطيع تثقيف ال. والسلوك القائمة

) ٣اهلــدف (وهنـاك اعتــراف عـام بــأن النــهوض باملـساواة بــني اجلنــسني ومتكـني املــرأة       
يسهمان يف حتقيق مجيع األهداف اإلمنائية األخرى لأللفية، من تقليص الفقر واجلوع إىل إنقـاذ               

ناعـة  حياة األطفال، وحتسني صحة اُألمهات، وضمان تعليم شامل، ومكافحة فريوس نقـص امل            
  .اإليدز واملالريا واألمراض األخرى، وضمان االستدامة البيئية/البشرية

ــشات حــول        ــة والتجــارب الشخــصية للمــشاركني املناق ــرت دراســات احلال ــوأث ة أمهي
تثقيــف العقــل يف تغــيري التــصورات الثقافيــة الراســخة الــيت حتــد مــن قــدرة الفــرد علــى إحــداث   

اخلطوات اخلمس األساسية لتثقيف العقل علـى أهنـا وسـيلة ملـساعدة            وبرهنت  . تغيريات تقدمية 
كمـا أن حتـسني التعلـيم وفهـم وظيفـة      . املرأة على اختاذ اإلجراء الالزم وإجياد حياة ذات مغزى 

لكن ركـز كـثري مـن املـتكلمني علـى اجلانـب القـانوين والـسياسي                 . العقل يشكالن ُبعداً واحداً   
ن الدســتوري اوالتغــيري. اء علــى إســاءة معاملتــها وإهنــاء معاناهتــا دعــم منــو املــرأة والقــض عادلــة مل

والسياسي ضروريان يف بلـدان كـثرية لفـتح البـاب أمـام مزيـد مـن مـشاركة املـرأة علـى نطـاق                         
ومت عـرض  . وكان هنـاك اعتـراف بـأن دعـم اجملتمـع الـدويل املـستمر هـام بوجـه خـاص           . واسع

وحركـة  ن خـالل اإلنترنـت      تثقيف العقل م  كية  مشاريع عديدة للتوعية، من بينها مبادرات عامل      
  .عن طريق اإلنترنتمواطين األرض واختبارات العقل 
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  :ومشلت توصيات االجتماع ما يلي  
تعزيز تثقيف العقل كأداة فعالة لتغـيري التـصورات الراسـخة الـيت حتـد مـن قـدرة الفـرد                       •  

  على إحداث تغيريات تقدمية؛
علــى حتــسني وضــع املــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني يف       تعبئــة اجملتمــع الــدويل للتركيــز      •  

  البلدان؛ أفقر
ــصعيدين         ــاً علــى ال ــاك اتفــاق علــى احلاجــة األساســية للعمــل مع وباختــصار، كــان هن

التغيري العـاملي عنـدما نـستخدم عقولنـا لتحقيـق أقـصى إمكاناتنـا        سيحدث و. اجملتمعي والفردي 
  .م لتحقيق رؤانا الشخصيةالعقل واختاذ اإلجراء الالزخالل املعرفة بمن 

  
  


