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األمل والطموح، ويجعل قابميتيا ميا ىذا سيمي. جاليا تفوق قدرات الر  أن   بلساوية، مقدراتيا  بأن   عمينا أن نعمن"

 حضرة عبد البياء". تزايد مستمرفي لمتقدم 
 
تقرر  ومنذ أن. م لمطفمة الفتاةة بجيود اليونيسيف لتركيز االنتباه عمى الوضع المتأز  ة العالمي  الجامعة البيائي   برح  ت

تأثير لالوعي العالمي زيادة في  كبير بشكلولوية لمطفمة الفتاة في العام الماضي، ساىمت اليونيسيف إعطاء األ
في وبدعم اليونيسيف المادي لألبحاث وتشجيع إزالة التفرقة . التمييز الجنسي عمى الماليين من األطفال الفتيات

ونيسيف مالئمة الحتياجات الفتيات، بدأت تحميل البيانات ونشر المعمومات، وبالمطالبة بأن تكون برامج الي
 .عم الكامل والمستمر  الد   اليونيسيف بعممية تستحق  

 
. ساءمشاركة كاممة من الجميع بمن فييم الن   يتطمب اآلن م الحضارةتقد   أن  ، ترى ةة العالمي  الجامعة البيائي   إن  

ننا و . سواء فتيات والفتيان عمى حد  وليتم  ذلك، عمى العائالت والمجتمعات أن تقد ر مكانة األطفال ال نشارك ا 
ر في أنحاء ذي ي  ، والىمال الصارخ تجاه الطفمة الفتاةاليونيسيف قمقيا حيال موضوع اإل العالم عمى عديدة من َبرَّ

نجازات التي عن اإل قرير المرحمي  وصية التي و ِضَعت في الت  فق مع الت  ونحن نت   .قافيراث الث  أنو جزء من الت  
في ع اليونيسيف ، بأن توس  (E/ICEF/1991/L.5)نمية سياسة اليونيسيف عمى المرأة في الت   تطبيقت في قتحق  

ساء ة الفتيات والن  رة عمى صح  ألمومة لتشمل الجيد لتغيير أو تعديل العوامل المؤث  لية عاية الصح  إتجاىيا نحو الر  
 .ة الضارةالتقميدي   واألمومة، بما في ذلك العادات والممارسات قبل مرحمة الحمل

 
 كل   ين  منحبل يجب  فحسب، كاف   ة وتعميمة صحي  الواجب حصول األطفال الفتيات عمى طعام ورعايليس من 

 كونين  ول مات أوائل لألجيال القادمة فقط بليات ومعم  م الفتيات خدمة لإلنسانية كأم  فمن تقد  . فرصة لتنمية قدراتين  
 فقةالش  ودرجة من  ،ناغمالت  عاون و ة والت  تسوده العدالة والحيوي   ي  عالم نظام نساء سي َقد من مساىمات خاصة لخمق

 .المجتمعنحو تغيير األفراد دفع ألول لالعامل اصبحن ميات اآلن أن تألا تستطيع .من قبل مثميا يد التاريخيشلم 
م لتقد   الصفات الضرورية ىيو في أطفالين اآلخرين  واحترام فسالن  ة الشعور بعز   ينفردن فى القدرة عمى غرسىن  و 

يات، التي ت يان بشكل متزايد في الكثير من المجتمعات، ىي في و من الواضح أن مكانة األم  لذلك فإن  . الحضارة
 .والتقدير في غاية األىميةالحقيقة أمر 
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ستطيع أن تعطي ما األم ال ت ألن   -فكري  الو  عاطفي  وال وحاني  الر   -  عمى النساء والفتيات أن يحصمن عمى التعميم
نين األولى من حياتو إلى بيئة راعية وتوجيو حكيم من أجل تطوير شخصية سميمة لطفل يحتاج في الس  ا. ال تممك

د أطفاليا بالخبرات والتجارب التي . ب جيداً وفكر مدر   فإذا كانت األم غير قادرة، بسبب عدم كفاءتيا، أن ت َزوِّ
 قة فى أحيان كثيرة مسارة، سيجدون أنفسيم  في خسارة فادحة معو  الرسمي   المدرسية ستؤىميم الحقًا، لمدراسة

ة الطفل وتحريك وتحفيز تطوير شخصي  المزدوجة في  ةىذه المسؤولي   ومع ذلك يجب التأكيد، عمى أن  . ميمتقد  
دكتورة آيدوو وكما أشارت ال. أيضاً  األب واألجداد، بل والمجتمع ذلك تفكيره تقع عمى عاتق األسرة ككل، بما في

Aidoo  ريدة لألطفال الذكور ًا ففرص يوفرمحيط العائمة " بأن   ،1991مفوضية مكانة المرأة عام أمام في بيانيا
 ن تقد مأ اأيضً تستطيع حكومية ال غير ماتالمنظ   فإن ."فمة الفتاة والمرأةفي تغيير مقام الط   واركاشيوالرجال ل
 .ةنشاطاتيا في الجامعات المحمي  من خالل فمة الفتاة عمى دور الط  نتباه الاركيز ي تف اكبيرة جدً مساىمة 

 
يجب عمى الفتيات والفتيان أن  ة، لذالخدمة البشري   اتيماة وفي إمكانن في القدرات الذىني  االجنسين متساوي بما أن  

 سانية، بما فى ذلكفي جميع المجاالت اإلنلمدخول ساء والفتيات فتح المجال لمن   كما يجب. يدرسوا المنياج نفسو
 .ليس ىناك حدود طبيعية لقدرات المرأة. الصناعة وشؤون الدولةجارة و ت  الوالزراعة و  الفنون والعموم

 
 رب التأخ  ا يسب  مم   يئة من جيل آلخر،ة الس  فات الشخصي  نقل الص   فيو خطأ التعميم يتم يقع العالم حاليًا في مدار

. احترام النساء، حتى في المنزل عميم ىو الفشل فيالخطأ في عممية الت   وأحد مصادر ىذا. ر االجتماعي  في التطو  
ز لدى الرجال العادات ان العالم ويعز  نصف سك   الحاصل ضد   إن إنكار المساواة بين الجنسين ي بقي عمى الظمم

لى الحياة السياسي  و يئة، والتي تنتقل من العائمة إلى مكان العمل، الس   إن  .ةعالقات الدولي  ياية إلى الة وفي الن  ا 
تبدو في ىذه المحظة الحرجة التي ا خصوصً ، والظممل عواقب مثل ىذا النوع من الجيل العالم ال يستطيع تحم  

 .الم عمى ىذا الكوكب مضيئةتأسيس الس  فييا بوادر 
 

لجيل ىو ا ل فيو أن  اا ال جدمم   حيث أن  . من حكومات العالم ممكندعم أكبر  لمجميععميم ت  قضية ال تستحق  
 ا شملإذ ق النجاح إال  قن تحأيمكن ألم ة  الو . عصباتالت  ومواصمة وسقوط الشعوب  نحدارالسبب األساسي ال
 ااألمم عمى تمبية ىذه الحاجة، مما يفرض ترتيبً العديد من من قدرة تحد  قمة الموارد  إن  . التعميم جميع سكانيا

ساء والفتيات من قبل الوكاالت صانعة القرارات ليو أمر ممدوح، الن  ة لتعميم إعطاء األولوي   ن  إ. لألولوي اتمعينًا 
 .بشكل فع ال وسريع في المجتمعأن تنتشر فوائد المعرفة لمات يمكن و ومن خالل األميات المتعم  ألن  
 

عة متابعمى ة في اليونيسيف الجامعة العالمية البيائية اليونيسيف لمبادرتيا ىذه، وتحث الييئة التنفيذي  تينئ 
 .عمى احتياجات الطفمة الفتاة اليامتركيزىا 
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