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فإذا . أةالّرجل والمر : نيألّن عالم البشرّية يمتمك جناح...كون هناك مساواة في الحقوق بين الّرجل والمرأةتيجب أن 
أمًرا  الكامل ن قاصًرا وناقًصا، فذلك من شأنه أن يحّد من قدرة اآلخر، ويصبح الطيرانيبقي أحد الجناح

 ."مستحيلً 
 ءعبد البها

 

البنّّد الحّّادر عشّّر مّّن جّّدول أعمّّال  لتنّّاولة بالفرصّّة التّّي أتيحّّت لهّّا ة العالمّيّّب الجامعّّة البها ّيّّترّحّّ
فّي جميّ   لممّرأة ةلمحقّوق اننسّانيّ  املاالهتمّام الّشّ يسّتمرّ نّا نأمّل أن إنّ .  التاريخيّ  هذا المؤتمر العالميّ 

 ةالمفوضّّيّ تّّه نؤيّّد مشّّروع القّّرار الّّذر تبنّ  ، كمّّاحقّّوق اننسّّان مالتّّي تنعنّّق بتقّّدّ ة االجتماعّّات المسّّتقبميّ 
 مّرأةعمّق األخّذ بعّين االعتبّار حقّوق ال والّذر يحّثّ  ،4996المرأة في جمستها المنعقدة عام  حول وض 
 .لحقوق اننسان عمال المقترح لممؤتمر العالميّ ت جمي  البنود المذكورة في جدول األتح واهتماماتها

 
، واءعمّّّق الّسّّّ يالمؤسّسّّّو  الشخصّّّيّ النسّّّاء عمّّّق الصّّّعيدين  ه ضّّّدّ العنّّّل الموّجّّّوتصّّّاعد اسّّّتمرار  إنّ 

مميّّّات التنميّّّة واتخّّّاذ ع المشّّّاركة فّّّق لمنسّّّاء مّّّن بشّّّكل كبيّّّر إلّّّق الحرمّّّان التقميّّّدرّ أن يعّّّز   يمكّّّن 
ة العالمّيّّّمّّّن القّّيم  بهّّّدر   النظّّرة الجماعيّّّة لمبشّّريةفّّي  جّّّذررتعّّديل إجّّّراء إلّّق  حاجّّّةهنالّّك  .القّّرار

ّّ ّّا تعبيّّرً تّّوفر  تشّّريعات سّّنّ  هنّّاك حاجّّة إلّّق أنّ  كمّّا.  ةوالمبّّادئ الروحانّي لمبّّدأ تسّّاور الجنسّّين  اعممي 
 .النساء تواجهها المظالم الخاصة التي وذلك بتناول

  
النظر عن الجنس،  العالم، بغّض  في أنحاءلمكثير من النساء  هو واق  حياة بالنسبة العنل المنزليّ  إنّ 

ا ممّ عبً ا تعتبر النساء  ة في العديد من المجتمعاتالتقميديّ إّن المعتقدات . ةوالطبقة، والخمفية التعميميّ 
 ، يصبّ انهارأو  الوض  االقتصادرّ  انكمشإذا ما أخر ،  حاالتوفي  .مغضبل أهدافا سهمة يجعمهنّ 

حباطه مغضبه جامّ  جالالرّ  في قا ًما ومستمًرا النساء  زال العنل ضدّ يما و . واألطفال ساءالنّ عمق  موا 
 .لمن يمارسونه عقاب لعدم وجودجمي  أنحاء العالم، 

 
العّدل  ي ضّوءفّوذلك  وقمعهنّ  في اضطهاد النساء تسهمالمعتقدات والعادات التي النظر في إعادة يجب 

جّّل والمّّرأة إلّّق بّّين الرّ ة الجوهرّيّّمبّّدأ المسّّاواة  سّّيؤدربطريقّّة صّّحيحة،  هفهمّّ وعنّّدما يّّتمّ  .واننصّّال
لّق إتاحّة ةفي جميّ  العلقّات االجتماعّيّ لتحوّ   بتنميّة مواهبّه ومهاراتّه أن يقّومبّشّخص  لكّلّ  المجّال وا 
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، مبّدأ المسّاواةل ومّ  ازديّاد تقّبّ.  المجتمّ  ضجنز ستعزّ  ة لد  الجمي نقاط القوّ االستفادة من  إنّ  .الفريدة
الوالّّدين والمّّدارس  يجّّب أن يكّون مهمّّة تقّّ  عمّق عّّاتق نقمّّه إلّّق الجيّل القّّادم فّإن التحّّدر المتمثّّل فّي

 .(NGOs)ة مات غير الحكوميّ والمنظّ  والحكومات
 
عمّيم التّ و  التربيّة واا أن يتمّقّعمّق جميّ  أفرادهّو : المجتمّ  ن منهّاة التّي يتكّوّ الوحدة األساسّيّ  هيالعا مة  إنّ 

ويجّّّب حمايّّّة حقّّّوق الجميّّّ ، وتّّّدريب األطفّّّال عمّّّق احتّّّرام أنفسّّّهم واحتّّّرام .  ةلمبّّّادئ روحانّيّّّوفًقّّّا 
سّلمة الّروابط العا مّيّة يجّب أن تؤخّذ بعّين االعتبّار باسّتمرار، "  ة، فإنّ البها يّ  عاليملمتّ  اوطبقً .  اآلخرين

 ".وحقوق أفرادها يجب أن ال تننتهك
 

لتنميّة وتعزيّز  ،في الحقيقّة فحسب، بلالنساء من أجل حماية أمًرا ضرورًيا ليس  ةتعميم القيم الروحانيّ  إنّ 
يعّّم الكّرة األرضّية وخمق فكر أخلقي  اننسان وكرامتهة عزّ  عمق فاظحال االحترام لجمي  الناس، حتق يتمّ 

 ال شّيء غيّر بّأن ،ثقّةعمّق ة ة العالمّيّلبها ّيّالجامعّة ا إنّ .  ةاننسّانيّ الحقّوق  كافّة عمّقيدعم ويحّافظ و 
حقّوق اننسّان احتّرام يّؤّمن ، بشّكل سّاتاألفّراد والمؤسّ لّد   الً تحوّ حدث يمكن أن ين غرس القيم الروحانية 

 . لجمي  البشر
 

ة دولّة، تعمّل الجامعّة البها ّيّ 498ة المتواجدة في أكثر من ة والمركزيّ من خلل المجالس اندارية المحميّ 
التعّّاون مّّن األمثمّّة الجّّديرة باالهتمّّام، هّّو و .  أة والنظّّرة إليهّّاوضّّ  المّّر  مختمفّّة مّّن أجّّل تغييّّر رق بطّّ

مّّّّن بوليفيّّّّا  والجامعّّّّات البها يّّّّة فّّّّي كّّّّلّ  (صّّّّندوق األمّّّّم المتحّّّّدة اننمّّّّا ي لممّّّّرأة) UNIFEMبّّّّين 
، التّّّّراث عّّّّن طريّّّّق اسّّّّتخدام يفيّّّّاتالرّ وضّّّّ  النسّّّّاء  تحسّّّّينوالكّّّّاميرون وماليزيّّّّا، الّّّّذر يهّّّّدل إلّّّّق 

جامعتنّّا وتعّّاليم  وخبّّرات تجّّارب إنّ .  قص، لتحفيّّز الحّّوار فّّي القّّر  حّّول دور المّّرأةكالموسّّيقق والّّرّ 
  فيّه جميّ  يتمتّّ إلّق وضّ  ر له أن يتجّاوز الوضّ  الحّاليّ مقدّ  عالمنا حضرة بهاء اهلل تجعمنا واثقين بأنّ 

 .ةقهم اننسانيّ كامل لحقو بإدراك  ، بدرجة متساوية،ةاننسانيّ أفراد العا مة 
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