العظمة التي يمكن أن تكون لهن :الطفمة شأن يشغل البال
بيان الجامعة البيائية العالمية تم تقديمو تحت عنوان "المرأة في التنمية" لمييئة التنفيذية لصندوق األطفال في
األمم المتحدة (اليونيسف) .
نيويورك  -الواليات المتحدة
 22نيسان/أبريل 1991
"عمينا أن نعمن بأن قدراتيا مساوية ،بل أنيا تفوق قدرات الرجال .سيميميا ىذا األمل والطموح ،ويجعل قابميتيا
لمتقدم في تزايد مستمر" .حضرة عبد البياء
ترحب الجامعة البيائية العالمية بجيود اليونيسيف لتركيز االنتباه عمى الوضع المتأزم لمطفمة الفتاة .ومنذ أن تقرر
إعطاء األولوية لمطفمة الفتاة في العام الماضي ،ساىمت اليونيسيف بشكل كبير في زيادة الوعي العالمي لتأثير
التمييز الجنسي عمى الماليين من األطفال الفتيات .وبدعم اليونيسيف المادي لألبحاث وتشجيع إزالة التفرقة في
تحميل البيانات ونشر المعمومات ،وبالمطالبة بأن تكون برامج اليونيسيف مالئمة الحتياجات الفتيات ،بدأت

اليونيسيف بعممية تستحق الدعم الكامل والمستمر.

إن الجامعة البيائية العالمية ترى ،أن تقدم الحضارة اآلن يتطمب مشاركة كاممة من الجميع بمن فييم النساء.
وليتم ذلك ،عمى العائالت والمجتمعات أن تقدر مكانة األطفال الفتيات والفتيان عمى حد سواء .واننا نشارك
اليونيسيف قمقيا حيال موضوع اإلىمال الصارخ تجاه الطفمة الفتاة ،والذي يَبَّرر في أنحاء عديدة من العالم عمى
أنو جزء من التراث الثقافي .ونحن نتفق مع التوصية التي و ِ
ض َعت في التقرير المرحمي عن اإلنجازات التي
تحققت في تطبيق سياسة اليونيسيف عمى المرأة في التنمية ( ،)E/ICEF/1991/L.5بأن توسع اليونيسيف في
إتجاىيا نحو الرعاية الصحية لألمومة لتشمل الجيد لتغيير أو تعديل العوامل المؤثرة عمى صحة الفتيات والنساء
قبل مرحمة الحمل واألمومة ،بما في ذلك العادات والممارسات التقميدية الضارة.
ليس من الواجب حصول األطفال الفتيات عمى طعام ورعاية صحية وتعميم كاف فحسب ،بل يجب منحين كل
فرصة لتنمية قدراتين .فمن تقدم الفتيات خدمة لإلنسانية كأميات ومعممات أوائل لألجيال القادمة فقط بل ولكونين
نساء سيقَدمن مساىمات خاصة لخمق نظام عالمي تسوده العدالة والحيوية والتعاون والتناغم ،ودرجة من الشفقة
لم يشيد التاريخ مثميا من قبل .تستطيع األميات اآلن أن تصبحن العامل األول لدفع األفراد نحو تغيير المجتمع.
وىن ينفردن فى القدرة عمى غرس الشعور بعزة النفس واحترام اآلخرين في أطفالين وىي الصفات الضرورية لتقدم
الحضارة .لذلك فإنو من الواضح أن مكانة األميات ،التي تيان بشكل متزايد في الكثير من المجتمعات ،ىي في
الحقيقة أمر في غاية األىمية والتقدير.

عمى النساء والفتيات أن يحصمن عمى التعميم  -الروحاني والعاطفي والفكري -ألن األم ال تستطيع أن تعطي ما
ال تممك .الطفل يحتاج في السنين األولى من حياتو إلى بيئة راعية وتوجيو حكيم من أجل تطوير شخصية سميمة
وفكر مدرب جيداً .فإذا كانت األم غير قادرة ،بسبب عدم كفاءتيا ،أن ت َزِّود أطفاليا بالخبرات والتجارب التي
ستؤىميم الحقاً ،لمدراسة المدرسية الرسمية ،سيجدون أنفسيم في خسارة فادحة معوقة فى أحيان كثيرة مسار

تقدميم .ومع ذلك يجب التأكيد ،عمى أن ىذه المسؤولية المزدوجة في تطوير شخصية الطفل وتحريك وتحفيز
تفكيره تقع عمى عاتق األسرة ككل ،بما في ذلك األب واألجداد ،بل والمجتمع أيضاً .وكما أشارت الدكتورة آيدوو

 Aidooفي بيانيا أمام مفوضية مكانة المرأة عام  ،1991بأن "محيط العائمة يوفر فرصاً فريدة لألطفال الذكور

أيضا أن تقدم
والرجال ليشاركوا في تغيير مقام الطفمة الفتاة والمرأة" .فإن المنظمات غير الحكومية تستطيع ً
جدا في تركيز االنتباه عمى دور الطفمة الفتاة من خالل نشاطاتيا في الجامعات المحمية.
مساىمة كبيرة ً
بما أن الجنسين متساويان في القدرات الذىنية وفي إمكاناتيما لخدمة البشرية ،لذا يجب عمى الفتيات والفتيان أن
يدرسوا المنياج نفسو .كما يجب فتح المجال لمنساء والفتيات لمدخول في جميع المجاالت اإلنسانية ،بما فى ذلك
الفنون والعموم والزراعة والتجارة والصناعة وشؤون الدولة .ليس ىناك حدود طبيعية لقدرات المرأة.
يقع العالم حالياً في مدار خطأ التعميم يتم فيو نقل الصفات الشخصية السيئة من جيل آلخر ،مما يسبب التأخر
في التطور االجتماعي .وأحد مصادر ىذا الخطأ في عممية التعميم ىو الفشل في احترام النساء ،حتى في المنزل.
إن إنكار المساواة بين الجنسين يبقي عمى الظمم الحاصل ضد نصف سكان العالم ويعزز لدى الرجال العادات

السيئة ،والتي تنتقل من العائمة إلى مكان العمل ،والى الحياة السياسية وفي النياية إلى العالقات الدولية .إن
خصوصا في ىذه المحظة الحرجة التي تبدو
العالم ال يستطيع تحمل عواقب مثل ىذا النوع من الجيل والظمم،
ً
فييا بوادر تأسيس السالم عمى ىذا الكوكب مضيئة.
تستحق قضية التعميم لمجميع أكبر دعم ممكن من حكومات العالم .حيث أن مما ال جدال فيو أن الجيل ىو
السبب األساسي النحدار وسقوط الشعوب ومواصمة التعصبات .وال يمكن ألمة أن تحقق النجاح إال إذا شمل
تيبا
التعميم جميع سكانيا .إن قمة الموارد تحد من قدرة العديد من األمم عمى تمبية ىذه الحاجة ،مما يفرض تر ً

معيناً لألولويات .إن إعطاء األولوية لتعميم النساء والفتيات من قبل الوكاالت صانعة الق اررات ليو أمر ممدوح،
ألنو ومن خالل األميات المتعممات يمكن لفوائد المعرفة أن تنتشر بشكل فعال وسريع في المجتمع.

تينئ الجامعة العالمية البيائية اليونيسيف لمبادرتيا ىذه ،وتحث الييئة التنفيذية في اليونيسيف عمى متابعة
تركيزىا اليام عمى احتياجات الطفمة الفتاة.
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