تمكيـن الفتيـات
الخاصة
لمفوضية األمم المتّحدة
الموجه إلى الجمسة الثانية واألربعين
العالمية
البهائية
بيان الجامعة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بوضع المرأة .البند الثالث من جدول األعمال المؤقت .الموضوع ذو األولوية :الطفمة الفتاة -إيجاد
بيئة مواتية لتمكين الفتيات.
يكية
نيويورك ،الواليات المتّحدة األمر ّ
ٕ ٖٔ-آذار /مارس ۸۹۹۱
ألن منياج عمل ب ّكين اعتبر الطفمة الفتاة كقضية ذات
البيائية
َسعدت الجامعة
ّ
ّ
العالمية بشكل خاص ّ
البيائيين نشيطون ،ومنذ أمد بعيد ،في الجيود المبذولة لتمبية االحتياجات التطويرّية
إن
ّ
اىتمام كبيرّ .
تقدم الحضارة .وفي الواقع ،ىناك وعد صريح
لمفتاة ،لكي تصبح قادرة كامرأة عمى المساىمة الكاممة في ّ

النساء مشاركة كاممة وعمى قدم المساواة مع الرجال في
في اآلثار
ينص عمى أنو "حين تشارك ّ
ّ
البيائية ّ
السياسة فإن شعمة الحرب ستنطفئ
الشؤون
ّ
العالمية ،وحين يدخمن بمنتيى الثّقة والقدرة مضمار القانون و ّ
المفوضية في جمستيا الثانية واألربعين الخاصة بوضع
تماما ]۸[".لذا فإنو من المناسب حقا أن تقوم
ّ
تحدي إيجاد بيئة مواتية لتمكين الفتاة.
المرأة بتركيز االنتباه عمى ّ
الحكومية إليجاد بيئة مواتية
المفوضية بخصوص ما قد تفعمو الحكومات والمنظّمات غير
عند تشاور
ّ
ّ
نقدم
لتتمكن الفتيات من تطوير قدراتين وتساىم في تمكينين من أجل المشاركة الكاممة في شؤون العالمّ ،
لمنظر فييا من ِقَبمكم.
ما يمي من اقتراحات ّ
تأثير عمى الطفمة الفتاة ىي عائمتيا .فيي تتعمّم من عائمتيا وأسرتيا
 البيئة األولى واألكثر ًا
الممتدة حقيقة كنييا ودورىا في ىذا العالم .فإذا كانت بيئة العائمة محفّزة لتمكين الفتيات ،فإن
ّ
المحبة والتّقدير ،ويجب صون حقوق جميع أفراد
الق ْدر من
الفتيان والفتيات يعاممون بنفس َ
ّ
كيفية الحفاظ
األسرة ،كما يجب تعميم األطفال عمى احترام أنفسيم واآلخرين وتربيتيم عمى ّ
عمى اتحاد األسرة وترابطيا.

لمتقدم والكفاءة" ّإنما
 وجوب تعميم الفتيات .إن التعاليم
أن "عمّة افتقار المرأة ّ
ّ
البيائية تؤكد عمى ّ
شك ّأنيا
يعود "لحاجتيا لقدر متساو من التّعميم والفرص" .لو ُسمح ليا بيذه المساواة ،فال ّ
إن تربية وتعميم الفتيات عمى درجة من
ستصبح نظير الرجل في القدرة واإلمكاناتّ ]2[ ".
المادّية مثال) فرضت عمى الوالدين ضرورة االختيار
أن قمّة اإلمكانات ( ّ
األىمية ،بحيث لو ّ
ّ

[بين تعميم الفتيان والفتيات] ُينصح الوالدان في ىذه الحالة بإعطاء األولوية في التّعميم لبناتيم.
أيضا
ّ
إن الواجب يدعو إلعداد الفتيات ليس فقط لممشاركة الكاممة في شؤون العالم ،ولكن ً
كأميات وأولى المعمّمات لمجيل القادم.
لمقيام
ّ
بمسؤولياتين ّ



وعمى الفتيان أن ينشأوا بطريقة تغرس فييم اإلدراك لمساواة الرجل والمرأة ،وأن يتييأوا لمعمل
جنبا إلى جنب مع النساء كشركاء متساوين في جميع النشاطات اإلنسانّية .إن الفشل في تربية
ً
جدا ،ليس فقط عمى الفتيات بل عمى
الفتيان عمى سموك المساواة سيكون لو نتائج سمبية ً

تبني
المجتمع بأَسره .وطالما استمر التساىل مع الظمم الواقع عمى المرأة،
الرجل في ّ
سيستمر ّ
ّ
ضارة ،ينقميا معو من ميدان األسرة إلى موقع العمل ،والى الحياة
سموكية وعادات
مواقف
ّ
ّ
الم َّ
عزز لدى الرجال ،عن
السياسية ،وفي ّ
ّ
النياية إلى العالقات الدولية .وبسبب الموقف الفوقي ُ
غالبا ما تكون عن غير وعي منيم ،يستدعي وضع برامج
طريق معتقدات خاطئة ،والتي ىي ً
الرجال ،لمسبل التي قد تجعميم وبدون قصد ،يثبطون من عزائم
توعية لم ّذكور ،الفتيان منيم و ّ
الفتيات ويعرقمون تقدمي ّن]۳[ .

 وبالمثل فإن المسؤولين عن تطبيق القانون ،والقضاة وغيرىم من والة أمور المجتمع الذين تقع
عمى عاتقيم مسؤولية حقوق المرأة والطفل ،يجب أن يكونوا واعين لمطرق التي يتم فييا

اضطياد المرأة وسمب الفرص منيا.

اإلعالمية
أن اإلمكانات
اإلعالمية
 لقد نوقشت التأثيرات
السمبية عمى نطاق واسع ،إ ّ
ّ
ّ
ّ
ال ّ
بمسؤولياتو في تشجيع
اإليجابية ال تزال غير مستغمّة بدرجة كبيرة .فيجب إ ًذا تذكير اإلعالم
ّ
ّ
قدم بيا المرأة .فاإلعالم
القيم اال
يجابية لدى الفتيان والفتيات وتحسين الصورة التى تُ ّ
جتماعية اإل ّ
ّ
أن الفتيات من حقين المساواة في الحقوق مع
يستطيع أن ّ
يعزز األفكار التي تشير إلى ّ
لين نفس القدرة
أن الفتيات ّ
الرجال ،وأ ّن تَ َق ّدم المجتمع يعتمد عمى المشاركة الكاممة لمنساء ،و ّ
سيكونن قوة عظيمة إلرساء قواعد السالم.
أن النساء
ّ
مما لدى الفتيان ،و ّ
ّ

 ال يمكن ألية محاولة لتصحيح الشؤون اإلنسانية أن تتجاىل الدين .ورغم أن معظم األديان
حسنت مقدرات النساء في السنين األولى من ظيورىا ،إال أن االعتراف وارد بأن الدين قد
ّ
ي دين وفي كل مكان أن
أيضا كذريعة
إستُ ّ
ّ
غل ً
لقمعين .وعمى قادة األديان والمؤمنين بأ ّ
توحد القموب
خاصة إلعادة تأكيد تمك المبادئ الروحانية
يتحمموا ال
األبدية التي ّ
ّ
ّ
مسؤولية ال ّ
ّ
الناس
كل نفس .فعمى سبيل المثال ،نجد في تعاليم ّ
وتحرر قدرات ّ
كل دين األمر بأن نعامل ّ
ّ
النصيحة ىي المبدأ اليادي لجميع التعامالت ،بما في
نحب أن يعامموننا .فمو كانت ىذه ّ
كما ّ
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ذلك التعامالت بين الرجال والنساء والفتيات والفتيان ،فستزول تدريجيا العديد من المعتقدات
الضارة.
والممارسات
التقميدية ّ
ّ
 إن لمحكومات القدرة عن طريق سياساتيا ،أن تدعم جيود األفراد واألسر والمعممين والمسؤولين

النساء والفتيات
تشجع ّ
عن تنفيذ القانون وكذلك اإلعالم وقادة األديان ،من أجل إيجاد بيئة ّ
اتين والدخول في مدارات جديدة من الخدمة.
عمى تطوير قدر ّ

العالمية مستعدة لممساىمة في السعي إليجاد بيئة مواتية لتمكين الفتيات.
البيائية
ختاما ،إن الجامعة
ّ
ّ
ً
النساء .وال
النظر
الرجال واآلخر ّ
أن وجية ّ
ّ
حيث ّ
البيائية ىي أن " :العالم البشري لو جناحان  -أحدىما ّ

يستطيع الطّائر أن يطير إالّ إذا نما الجناحان بدرجة متساوية .فالطّيران مستحيل إذا كان أحد الجناحين

مساويا لعالم
بالصورة التي تجب ،إالّ إذا كان عالم النساء
ضعيفًا ،وال يمكن بموغ النجاح والرفاه
ً
ّ
الرجال]ٗ[".
ّ
مالحظات:

ٔ .عبد البياء ،ترويج الصمح العمومي ص ٗ۸۳٘-۸۳
ٕ .عبد البياء ،ترويج الصمح العمومي ص ۸۱2
لمرجال محبطة لطموحات النساء ،كأن يكون عدم إمكانية
ٖ .باختصار ،ستبقى فرضية
ّ
األفضمية ّ
مما سيؤدي ىذا
ًا
بموغين لممساواة متأصالً في َخمقين؛ ويكون ىذا
معيار لتطمعات النساء ّ
ّ
لمتقدم ّ
أن قدراتين متساوية ،ال بل
يجيا الى فقدانيا األمل .عمى العكس من ذلك ،يجب أن نعمن ّ
تدر ً
الرجال .وسيستميمن من ذلك األمل والطّموح ،وسيؤدي الى التزايد المستمر
أعظم من قدرات ّ

بأنين أضعف أو أقل من ناحية القدرات
تعميمين
لين أو يتم
لقابميتين ّ
ّ
ّ
لمتقدم .يجب أن ال يقال ّ
جدا
والمؤىالت .إذ أنو لو قيل لطالب أن ذكاءه أقل من زمالئو ،فسيكون ىذا عقبة واعاقة كبيرة ً
جدا،
تقدمو .يجب أن يتم تشجيعو عمى ّ
في طريق ّ
التقدم حسب بيان" :أنت تتمتّع بقدرات كبيرة ً
إذا ما ثابرت ،ستبمغ أسمى المراتب" .عبد البياء ،ترويج الصمح العمومي ص ٚٚ-ٚٙ

(النساء ،رقم )ٔٓ١

ٗ .مقتطفات من آثار عبد البياء ،22ٚ ،ص ( 2ٓ۳النساء ،رقم )ٔٙ
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