العظمة التي يمكن أن تكون لهن :حماية حقوق المرأة
بيان الجامعة البهائية العالمية لممؤتمر العالمي حول حقوق اإلنسان
النمسا
فييناّ ،
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الرجل والمرأة .فإذا
الرجل والمرأةّ ...
ألن عالم البشرّية يمتمك جناحينّ :
يجب أن تكون هناك مساواة في الحقوق بين ّ
أمر
يحد من قدرة اآلخر ،ويصبح الطيران الكامل ًا
قاصر
ًا
بقي أحد الجناحين
وناقصا ،فذلك من شأنه أن ّ
ً
مستحيلً".
عبد البهاء

العالميّة بالفرصّّة التّّي أتيحّّت لهّّا لتنّّاول البنّّد الحّّادر عشّّر مّّن جّّدول أعمّّال
ترحّب الجامعّّة البها ّيّة
ّ
ّ
ّانية لممّرأة فّي جميّ
هذا المؤتمر
ّتمر االهتمّام ال ّشّامل لمحقّوق اننس ّ
يخيّ .إننّا نأمّل أن يس ّ
العالمي التار ّ
ّ

تبنتّّه المفوضّ ّّية
ّتقبمية التّّي تنعنّّق بتقّ ّّدم حقّّوق اننسّّان ،كمّّا نؤيّّد مشّّروع الق ّرار الّّذر ّ
االجتماعّّات المسّ ّ
ّث عمّق األخّذ بعّين االعتبّار حقّوق المّرأة
حول وض المرأة في جمستها المنعقدة عام  ،4996والّذر يح ّ
العالمي لحقوق اننسان.
واهتماماتها تحت جمي البنود المذكورة في جدول األعمال المقترح لممؤتمر
ّ

السّ ّواء،
ّي و
إن اسّّتمرار وتصّّاعد العنّّل
ّ
ّ
المؤسس ّي عمّّق ّ
ّ
الموجّ ّه ضّ ّّد النسّّاء عمّّق الص ّّعيدين الشخصّ ّ
ّدر لمنسّّاء مّّن المشّّاركة ف ّّق عمميّّات التنميّّة واتخّّاذ
يمكّّن أن يعّّز بشّّكل كبي ّّر إلّّق الحرمّّان التقمي ّ ّ
العالمي ّة
الق ّرار .هنالّّك حاجّّة إلّّق إج ّراء تعّّديل جّّذرر فّّي النظ ّرة الجماعيّّة لمبش ّرية بهّّدر مّّن القّّيم
ّ
ّر عممي ّا لمبّّدأ تسّّاور الجنسّّين
أن هنّّاك حاجّّة إلّّق سّ ّّن تش ّريعات تّّوفر تعبيّ ًا
والمبّّادئ
ّ
الروحاني ّة .كمّّا ّ
وذلك بتناول المظالم الخاصة التي تواجهها النساء.

بغض النظر عن الجنس،
لي هو واق حياة بالنسبة لمكثير من النساء في أنحاء العالم،
ّ
ّ
إن العنل المنز ّ
مما
إن المعتقدات
والطبقة ،والخمفية
ّ
ّ
التعميميةّ .
التقميدية في العديد من المجتمعات تعتبر النساء عبًا ّ
يصب
االقتصادر أو انهار،
يجعمهن أهدافا سهمة لمغضب .وفي حاالت أخر  ،إذا ما انكمش الوض
ّ
ّ
ّ
ومستمر في
ًا
ضد النساء قا ًما
النساء واألطفال .وما يزال العنل ّ
جام غضبهم واحباطهم عمق ّ
ّ
الرجال ّ
جمي أنحاء العالم ،لعدم وجود عقاب لمن يمارسونه.
وقمعهن وذلك فّي ضّوء العّدل
يجب إعادة النظر في المعتقدات والعادات التي تسهم في اضطهاد النساء
ّ
الرجّّل والم ّرأة إلّّق
ّتم فهم ّه بطريقّّة صّّحيحة ،سّّيؤدر مبّّدأ المسّّاواة الجوهرّي ّة بّّين ّ
واننصّّال .وعنّّدما يّ ّ

االجتماعيّة والّق إتاحّة المجّال لك ّّل شّخص بّأن يقّوم بتنميّة مواهبّه ومها ارتّه
تحول في جميّ العلقّات
ّ
ّ

تقبّل مبّدأ المسّاواة،
القوة لد الجمي
ّ
ستعزز نضج المجتمّ  .ومّ ازديّاد ّ
الفريدةّ .
إن االستفادة من نقاط ّ
فّإن التحّّدر المتمثّّل فّي نقمّّه إلّّق الجيّل القّّادم يجّّب أن يكّون مهمّّة تقّ عمّق عّّاتق الوالّّدين والمّّدارس
الحكومية ).(NGOs
والحكومات والمنظّمات غير
ّ

إن العا مة هي الوحدة األساس ّّية التّي يتك ّّون منهّا المجتمّ  :وعمّق جميّ أفرادهّا أن يتمقّّوا التربيّة والتّعمّيم
ّ
روحانيّ ّة .ويج ّّب حماي ّّة حق ّّوق الجميّ ّ  ،وت ّّدريب األطف ّّال عم ّّق احتّ ّرام أنفس ّّهم واحتّ ّرام
وفقً ّّا لمب ّّادئ
ّ

فإن " سّلمة الّروابط العا ّميّة يجّب أن تؤخّذ بعّين االعتبّار باسّتمرار،
اآلخرين .وطبقًا لمتّعاليم البها ّيةّ ،
وحقوق أفرادها يجب أن ال تننتهك".

أمر ضرورًيا من أجل حماية النساء فحسب ،بل في الحقيقّة ،لتنميّة وتعزيّز
الروحانية ليس ًا
إن تعميم القيم
ّ
ّ
عزة اننسان وكرامته وخمق فكر أخلقي يع ّّم الكّرة األرضّية
يتم الحفاظ عمق ّ
االحترام لجمي الناس ،حتق ّ
العالميّة عمّق ثقّة ،بّأن ال شّيء غيّر
إن الجامعّة البها ّيّة
ّ
ويدعم ويحّافظ عمّق كافّة الحقّوق اننس ّ
ّانيةّ .
ّؤمن احتّرام حقّوق اننسّان
تحوًال لّد األفّراد و ّ
المؤسسّات ،بشّكل ي ّ
غرس القيم الروحانية يمكن أن نيحدث ّ

لجمي البشر.

المحمية والمركزّية المتواجدة في أكثر من  498دولّة ،تعمّل الجامعّة البها ّيّة
من خلل المجالس اندارية
ّ
بطّرق مختمفّّة مّّن أجّّل تغييّّر وضّ المّّرأة والنظّرة إليهّّا .ومّّن األمثمّّة الجّّديرة باالهتمّّام ،هّّو التعّّاون
ب ّّين ( UNIFEMصّ ّّندوق األمّ ّّم المتحّ ّّدة اننم ّّا ي لمم ّ ّرأة) والجامعّ ّّات البها يّ ّّة ف ّّي كّ ّ ّّل مّ ّّن بوليفيّّّا
الريفي ّّات ع ّّن طري ّّق اس ّّتخدام التّ ّراث،
والك ّّاميرون وماليزي ّّا ،ال ّّذر يه ّّدل إل ّّق تحس ّّين وضّ ّ النس ّّاء ّ
إن تجّّارب وخب ّرات جامعتنّّا وتعّّاليم
كالموسّّيقق والّ ّّرقص ،لتحفيّّز الح ّوار فّّي القّّر حّّول دور الم ّرأةّ .
ّالي إلّق وضّ يتمتّّ فيّه جميّ
بأن عالمنا ّ
حضرة بهاء اهلل تجعمنا واثقين ّ
مقدر له أن يتجّاوز الوضّ الح ّ

اننسانية.
اننسانية ،بدرجة متساوية ،بإدراك كامل لحقوقهم
أفراد العا مة
ّ
ّ
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