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تقدیم  نموط از امروز ببعد این تحقیق و تتبع دلچسپ و ارزنده را به زنان گرانقدرخوانندگان ارجمند، 

 می کنم:

  :کنیپ۱۹۹۵ در کنفرانساز بیانیه بوتریس غالی سرمنشی ملل متحد 

تمام کنفرانس های متداوم جهانی و جلسات عمومی ملل متحد بوسیله زنان و در مورد زنان از تاثیر )

اعتقاد وتعهد قوی جنبش زنان شکل گرفته  ، خرد و اندیشمندی،فزاینده عالقمندی و دلبستگی شدید

 (است. و نیروی قوی و تنظیم شده ای زنان در عقب آن قرار دارد
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زنانی دارای ارزش های عالی انسانی  ،تحصیل یافته و دانشمند ،زنان باسواد ،در ین بحث متمع نظر

اینها زنان سازمان برای بشریت می اندیشند  ،ماحول خودو کشور خود،انهایی که فراتر از خود.است

این زنان اندیشمند و با خرد . و زنانی که رهبری کشور های شانرا بدوش دارند می باشند ملل متحد

تصمیم گرفتند که برای بهبود زندگی زنان جهان باید یک سلسله کنفرانس های جهانی  ۱۹۷۲بعد از 

 ،را به کمک ملل متحد راه اندازی کنند و بیشترینه زنان نمایندگان کشور های عضو سازمان ملل

رسانه هاوجنبش های زنان را فرا خوانند تا تغیرات بزرگی را از دیدگاه زنان در  ،جامعه مدنی

  .ان جهان بوجود آوردند ودر زمینه تعهد کشور ها را بگیرندزندگی زن

تیم هس نم هیلری کلنتن در یکی از همین کنفرانس ها می گوید: )ما در این جااخ یکی ازین نخبه ها

ن احترام و کرامت به زنان و در واقع ما برای آوردبرای جستجوی آینده ای آرام در زمین آرام 

 .ی کنیمدختران در تمام جهان کمک م

 :مکسیکو ۱۹۷۵اولین کنفرانس جهانی 

را به عنوان )سال جهانی زن(  ۱۹۷۵مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال  ۱۹۷۲در اوایل سال 

اهداف این کنفرانس  .در شهر مکزیک دایر شد ۱۹۷۵اولین کنفرانس جهانی زنان در سال  و نامید

ن تضمی -عبارت بود از اجرای سریع و گسترده اقداماتی جهت ارتقا ی برابری بین زنان و مردان 

این تصمیمات پیامد های  - ایش نقش زنان در ایجاد صلح جهانیمشارکت کامل زنان در توسعه و افز

 .بسیار حیاتی داشت

ی زنان در اه خواسته ها و دیدگاهشبرد سال جهانی زنان باعث بوجود امدن چهارچوبی جهت پی

جهت شتاب بخشیدن به پیشرفت زنان در اختیار جهان  ای این امر ابزار فوق العاده .سازمان ملل شد

 .قرار داد

اولین کنفرانس جهانی زنان برای طرح مسایل زنان از دیدگاه خودشان بود که به تصویب جامعه 

را بنام  ۱۹۸۵- ۱۹۷۵این برنامه را تصویب نمود و  مجمع عمومی سازمان ملل جهانی منجر شد و

 .دهه زنان سازمان ملل اعالم داشت

 .در شهر کوپنهاگن کشور دنمارک دایر شد ۱۹۸۰دومین کنفرانس جهانی در مورد زنان 

زنان سازمان ملل صورت گرفت و  دهۀ ۀنیمین کنفرانس بازنگری پیشرفت در تطبیق اهداف در

 فرصت های زنان جهت مشارکت برابری نه فقط برابری قانونی بلکه برابری در مسولیت ها حقوق و

 .در توسعه هم به عنوان ذینفعان و هم مشارکت کنندگان فعال در توسعه تعریف شد

 شد.  برگزاردر شهر نایروبی کینیا  ۱۹۸۵سومین کنفرانس جهانی در مورد زنان در سال 
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ن آآورد های کنفرانس ها پرداخت و یکی از دست  ۀس به ارزیابی موانع و تجربیات دهاین کنفران

یط زندگی اوری اطالعات عظیم و با ارزشی از شرآجهان و جمع وضعیت زنان  طرح آگاهی از

 ،باز نگری مجدد مفاهیم توسعه و زنان بود که مورد استفاده عموم قرار گرفت و گام محوری دیگر

  .از دیدگاه زنان بود

سازمان ملل این ستراتیژی با زنگری را جهت توسعه مورد تایید قرار داد وتصمیم گرفت که در هر 

 .سال نقش زنان در توسعه مورد باز نگری جهانی قرار گیرد ۵

یجنگ( کشور چین در پیکن )ب ۱۹۹۵سپتامبر سال ۱۵چهارمین کنفرانس جهانی در مورد زنان 

 .گردید برگزار

اشتراک کننده بشمول  ۱۷۰۰۰این موفقیت آمیز ترین کنفرانس از نظر مشارکت و دست آورد ها با 

نماینده ای با اعتبار موسسات غیر دولتی و حدود  ۴۰۰۰بیش از  -کشور  ۱۹۸نماینده از  ۶۰۰۰

و مهمترین دست آورد  نماینده رسانه ها و مهمانداران و کارمندان اجتماعی بین المللی بوده اند ۴۰۰۰

کن یا سند جنبش پیکن در عمل می باشد که بر اساس تجارب و نظریات یبرای زنان بنام اعالمیه پ

 ،با تعهد ،زنان و مردان از سراسر جهان و توسط نمایندگان دولت های جهان مشمول کنفرانس

 ،با تحلیل جهانی از وضعیت و مشکالت زنان و راه حل های آن ،تصمیم قاطع و باور مندی

این سند نقشه توانمند سازی زنان در سراسر جهان و تعهد  .ساحه در باره زنان تدوین گردید۱۲در

 دولتها در ایجاد برنامه ملی برای زنان و تعهدات سازمان ملل جهت تحقق تمامی سیاست ها و برنامه

  .های سند جنبش عمل پکن می باشد

 ما حکومات شامل در چهارمین کنفرانس جهانی در مورد زنان مصمم :اول اعالمیه ای پکن دۀما 

انکشاف و صلح برای همه زنان در هر کجا و به سود  ،یم بخاطر توسعه و پیشرفت اهداف برابریا

  .همه بشریت

هدف ازین نشست مروری .شد برگزاردر شهر نیو یارک  ۲۰۰۰سال (۵پنجمین کنفرانس ) بیجنگ + 

سال از اتخاذ آن بود درین کنفرانس روی  ۵بر پروسه تطبیق سند جنبش پکن در عمل بعد از گذشت 

ود کن در عمل گنجانیده شده بیکن در چین در سند جنبش پیمورد نگران کننده که در کنفرانس پ ۱۲

برای تطبیق آن فرا  کرده بودندبحث نمودند و کشور هایی را که تعهد نموده ودر پای سند امضا 

خواندند و از کشور ها خواستند تا به اتخاذ اقدامات و ابتکارات بیشتر جهت تطبیق اعالمیه و سند 

 .کن در عمل بکوشندیجنبش پ

  ......ادامه دارد .ار شدزدر شهر نیو یارک برگ ۲۰۰۵سال  ( در۱۰ششمین کنفرانس )بیجنگ +


