
 

 

الفتيـات نـتمكي  
 

ة حدة الخاصّ ة األمم المتّ ه إلى الجمسة الثانية واألربعين لمفوضيّ الموجّ  العالمّية البهائّيةبيان الجامعة 
إيجاد  -الطفمة الفتاة: الموضوع ذو األولوية. البند الثالث من جدول األعمال المؤقت. بوضع المرأة

 . بيئة مواتية لتمكين الفتيات
 

 ةحدة األمريكيّ ات المتّ نيويورك، الوالي
 ۸۹۹۱مارس  /آذار ٖٔ-ٕ
 
الطفمة الفتاة كقضية ذات  عتبرا ينألّن منياج عمل بكّ بشكل خاص  العالمّية البيائّيةَسعدت الجامعة  

ة في الجيود المبذولة لتمبية االحتياجات التطويريّ  ،ومنذ أمد بعيد ،نو ن نشيطيالبيائيّ  إنّ . اىتمام كبير
وفي الواقع، ىناك وعد صريح . م الحضارةعمى المساىمة الكاممة في تقدّ  مرأةاكقادرة لمفتاة، لكي تصبح 

ساء مشاركة كاممة وعمى قدم المساواة مع الرجال في حين تشارك النّ "عمى أنو  ينّص  البيائّيةفي اآلثار 
ستنطفئ ة الحرب شعم فإنياسة قة والقدرة مضمار القانون والسّ ، وحين يدخمن بمنتيى الثّ العالمّيةالشؤون 

الثانية واألربعين الخاصة بوضع في جمستيا ة أن تقوم المفوضيّ  احق  من المناسب  ولذا فإن [۸."]تماما
 .ي إيجاد بيئة مواتية لتمكين الفتاةالمرأة بتركيز االنتباه عمى تحدّ 

 
بيئة مواتية  ة إليجادمات غير الحكوميّ ة بخصوص ما قد تفعمو الحكومات والمنظّ تشاور المفوضيّ  عند 

م لتتمكن الفتيات من تطوير قدراتين وتساىم في تمكينين من أجل المشاركة الكاممة في شؤون العالم، نقدّ 
 .مكمبَ ظر فييا من قِ ما يمي من اقتراحات لمنّ 

 
  ًم من عائمتيا وأسرتيا فيي تتعمّ . عمى الطفمة الفتاة ىي عائمتيا االبيئة األولى واألكثر تأثير

فإن ، ياتتمكين الفتل محّفزة بيئة العائمة  تإذا كانف .في ىذا العالم ودورىا كنييا ةحقيقة الممتدّ 
 حقوق جميع أفراديجب صون و  ،قديروالتّ  ةالمحبّ  من ردْ الفتيان والفتيات يعاممون بنفس القَ 

 الحفاظ وتربيتيم عمى كيفّيةاألطفال عمى احترام أنفسيم واآلخرين  تعميميجب  كمااألسرة، 
 .األسرة وترابطيا حادتا عمى

 
  ما إنّ  "م والكفاءةافتقار المرأة لمتقدّ  ةعمّ " تؤكد عمى أنّ  البيائّيةالتعاليم إن . لفتياتاتعميم وجوب

يا أنّ  ال شكّ فلو ُسمح ليا بيذه المساواة، . "عميم والفرصمن التّ  ساو  تلحاجتيا لقدر م"يعود 
تربية وتعميم الفتيات عمى درجة من  إنّ [ 2." ]واإلمكاناتستصبح نظير الرجل في القدرة 

ختيار اال ضرورة فرضت عمى الوالدين (مثالة يّ المادّ ) اإلمكاناتقّمة   أنّ ية، بحيث لو األىمّ 
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. معميم لبناتيإعطاء األولوية في التّ بفي ىذه الحالة  ناالوالد نصحيُ [ الفتيان والفتيات تعميم بين]
 الممشاركة الكاممة في شؤون العالم، ولكن أيضً عداد الفتيات ليس فقط إل يدعو الواجب إنّ 

 .مات لمجيل القادميات وأولى المعمّ كأمّ  لمقيام بمسؤولياتينّ 
 

  لمعمل  يتييأوامساواة الرجل والمرأة، وأن ل اإلدراك فييم تغرس بطريقة واأينش أن الفتيان وعمى
تربية الفشل في إن . ّيةات اإلنسانكشركاء متساوين في جميع النشاطجنب مع النساء  إلى اجنبً 

، ليس فقط عمى الفتيات بل عمى االمساواة سيكون لو نتائج سمبية جدً  سموكعمى  الفتيان
ي جل في تبنّ الرّ  التساىل مع الظمم الواقع عمى المرأة، سيستمرّ  ستمراوطالما . المجتمع بَأسره
العمل، والى الحياة موقع  إلىة، ينقميا معو من ميدان األسرة ة وعادات ضارّ مواقف سموكيّ 

ز الموقف الفوقي بسببو  .العالقات الدولية إلىياية وفي النّ  ،ةالسياسيّ  عن  ،لدى الرجال الُمعزَّ
برامج  وضع يستدعي عن غير وعي منيم،التي ىي غالًبا ما تكون ، و معتقدات خاطئةطريق 
 يثبطون من عزائم ،وبدون قصد التي قد تجعميم مسبلل ،جالكور، الفتيان منيم والرّ مذّ ل توعية

 [۳. ]نّ يتقدم ويعرقمونالفتيات 
 

  عن تطبيق القانون، والقضاة وغيرىم من والة أمور المجتمع الذين تقع  ولينؤ المسوبالمثل فإن
لمطرق التي يتم فييا ين وا واعيجب أن يكونعمى عاتقيم مسؤولية حقوق المرأة والطفل، 

 .   اضطياد المرأة وسمب الفرص منيا
 

 ة اإلعالميّ  اإلمكانات أنّ  عمى نطاق واسع، إالّ  ةة السمبيّ اإلعالميّ  اتنوقشت التأثير  لقد
اتو في تشجيع ا تذكير اإلعالم بمسؤوليّ فيجب إذً . ة بدرجة كبيرةغير مستغمّ تزال  الة اإليجابيّ 

فاإلعالم . لمرأةم بيا اقدّ التى تُ  الصورةوالفتيات وتحسين  الفتيانة لدى يجابيّ إلاة جتماعيّ الاقيم ال
المساواة في الحقوق مع الفتيات من حقين  تشير إلى أنّ  يفكار التاألز يستطيع أن يعزّ 

قدرة النفس  لينّ  لفتياتا م المجتمع يعتمد عمى المشاركة الكاممة لمنساء، وأنّ دّ قَ تَ  نّ أالرجال، و 
 .النساء سيكوّنن قوة عظيمة إلرساء قواعد السالم ، وأنّ الفتيانلدى مّما 

  
 ورغم أن معظم األديان . ال يمكن ألية محاولة لتصحيح الشؤون اإلنسانية أن تتجاىل الدين

د قن الدين أاالعتراف وارد ب نت مقدرات النساء في السنين األولى من ظيورىا، إال أنحسّ 
في كل مكان أن و  دين يّ بأ والمؤمنينقادة األديان  وعمى .ا كذريعة لقمعينّ أيضً  غلّ ستُ إ

د القموب ة التي توحّ الروحانية األبديّ  المبادئة إلعادة تأكيد تمك خاصّ الة مسؤوليّ ال او ميتحمّ 
اس بأن نعامل النّ دين األمر  فعمى سبيل المثال، نجد في تعاليم كلّ . نفس ر قدرات كلّ وتحرّ 

صيحة ىي المبدأ اليادي لجميع التعامالت، بما في فمو كانت ىذه النّ . اننأن يعاممو  كما نحبّ 
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العديد من المعتقدات  اتدريجي  ، فستزول الفتيانلك التعامالت بين الرجال والنساء والفتيات و ذ
 .ارةة الضّ والممارسات التقميديّ 

 
 ولينؤ والمسلمحكومات القدرة عن طريق سياساتيا، أن تدعم جيود األفراد واألسر والمعممين  إن 

ساء والفتيات ع النّ جل إيجاد بيئة تشجّ عن تنفيذ القانون وكذلك اإلعالم وقادة األديان، من أ
 .جديدة من الخدمة مداراتوالدخول في  عمى تطوير قدراتينّ 

 
. يجاد بيئة مواتية لتمكين الفتياتإل يالسعفي   ةمساىملممستعدة  العالمّية البيائّية، إن الجامعة اختامً 

وال . ساءجال واآلخر النّ أحدىما الرّ  -العالم البشري لو جناحان " :ىي أن  البيائّيةظر وجية النّ  حيث أنّ 
يران مستحيل إذا كان أحد الجناحين فالطّ . إذا نما الجناحان بدرجة متساوية ائر أن يطير إالّ يستطيع الطّ 

لعالم  امساويً إذا كان عالم النساء  ورة التي تجب، إالّ ال يمكن بموغ النجاح والرفاه بالصّ و ، اضعيفً 
 [ٗ]."جالالرّ 

 
 :مالحظات

 ۸۳٘-۸۳ٗالبياء، ترويج الصمح العمومي ص عبد  .ٔ
 ۸۱2عبد البياء، ترويج الصمح العمومي ص  .ٕ
جال محبطة لطموحات النساء، كأن يكون عدم إمكانية ة لمرّ باختصار، ستبقى فرضية األفضميّ  .ٖ

ا سيؤدي ىذا م ممّ لتطمعات النساء لمتقدّ  اين؛ ويكون ىذا معيارً مقلممساواة متأصاًل في خَ  بموغينّ 
ساوية، ال بل تقدراتين م عمى العكس من ذلك، يجب أن نعمن أنّ . الى فقدانيا األمل اتدريجيً 

موح، وسيؤدي الى التزايد المستمر وسيستميمن من ذلك األمل والطّ . جالأعظم من قدرات الرّ 
أضعف أو أقل من ناحية القدرات  بأنينّ  أو يتم تعميمينّ  يجب أن ال يقال لينّ . ملقابميتين لمتقدّ 

عاقة كبيرة جدً . مؤىالتوال  اإذ أنو لو قيل لطالب أن ذكاءه أقل من زمالئو، فسيكون ىذا عقبة وا 
، اجدً ع بقدرات كبيرة أنت تتمتّ : "م حسب بيانيجب أن يتم تشجيعو عمى التقدّ . موفي طريق تقدّ 

 ٚٚ-ٙٚعبد البياء، ترويج الصمح العمومي ص ". إذا ما ثابرت، ستبمغ أسمى المراتب
 (١ٓٔرقم  النساء،)

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

 :األصل االنجميزي
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