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  بيان    
لتقـدمي مـسامهتها يف مـداوالت جلنـة         الـساحنة   الفرصـة   برحب الطائفة البهائيـة الدوليـة       ُت  

ويـسرنا أن    .شباب موضـوع املـراهقني والـ      يف اخلامـسة واألربعـني،      االسكان والتنمية يف دورهتـ    
الــيت تــضم وبــشرية، التنميــة ال  مــن فتــراتز علــى هــذه الفتــرة احملوريــة يــركالتاللجنــة اختــارت 

هـذه فتـرة     و .التاسـعة عـشرة   و سـن العاشـرة    نـسمة تتـراوح أعمـارهم بـني          بليونيقل عن    ال ما
 نيعياوالـ تطبيـق   الستكـشاف و  الخالهلـا الـشباب يف ا     ويبـدأ   ري شخـصي    يتغـ حيـدث فيهـا     حرجة  

 هخـالل هـذ    ويف   .اجلماعيـة احليـاة   احليـاة الفرديـة و    ب مـا يتعلـق    يف م ومعتقـداهت  هم وقـيم  همرفاعمل
 يف دخـل    ونسامهيـ  الرعايـة يف املـرتل، و      فيقدمون - مسؤوليات جديدة    ونتحملي م، فإهن رةتفال

نهايـة هـذه الفتـرة،      وب .جمتمعـاهتم وأممهـم    تغـيري يف   ون جهـات حمركـة أساسـية      صبحيـ األسرة، و 
  .املسؤوليات الكاملة للبالغنيقد اضطلع ب يد منهميكون العد

ــل    عــدد الــسكان يف العــامل حتــديات فقــط بــل فرصــا متعــددة        لالنمــو املتوقــع  وال ميث
ــة،  إلوفقــا  و.حلكومــات ودول العــامل عــدد  نــصف فــإندارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعي

ــدا ٥٦  يفالــسكان ــهــم بل ــ أشــارت، و٢٠ ـ دون ســن ال ــ شبكيةالــصفحة ال سياسة الــصحية لل
إىل أنـــه، يف  “)نـــسبة مئويـــة (١٥الـــسكان حتـــت ســـن ”املعنونـــة  لواليـــات املتحـــدةلالعامليـــة 

ترســم و .ســنة١٤ و  صــفربــني  املائــة مــن الــسكان تتــراوح يف٥٠-٤٠فــإن أعمــار  بلــدا، ٤٧
 هـم  وربع ، يعـيش يف فقـر     همنـصف ف: صـورة قامتـة هلـذه اجملموعـة        يف الوقـت احلاضـر     اإلحصاءات

نظمـة األمـم   ملوفقـا   و. على قيد احلياة على ما يعادل أقل من دوالر واحد يوميـا ئهقابيعتمد يف   
 ومعهــد اإلحــصاء التــابع ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم  )اليونيــسيف (املتحــدة للطفولــة

يف سـن  مليونـا مـن األطفـال الـذين هـم       ٦٧ ، كـان  ٢٠٠٩ يف عـام      فإنـه  ،)اليونـسكو  (والثقافة
باملرحلــة ســة ا ســن الدرالــذين هــم يفل اطفــاأل ا مــن مليونــ٧٢، و ة االبتدائيــة باملرحلــالدراســة
  أن التحـديات    وبـرغم  .مـن الفتيـات    تـهم غالبيويف التعليم الرمسـي،     ينخرطون   ال  الدنيا، الثانوية
 . مـشاكلهم  وا هلـم  لـ حي لكـي الشباب ليسوا ضـحايا يف حاجـة إىل اآلخـرين           إال أن    هائلة،   املاثلة
نتظـر  الـيت ت  إلمكانـات الفكريـة واالجتماعيـة       ل لفئة العمرية متثل مصدرا هائال    هذه ا فإن  ،  بل إن 

  . بناءةةتطويرها وتوجيهها حنو غايات اجتماعيمن يقوم ب
تــصميم هبــا تم يــيعتمد إىل حــد كــبري علــى الطريقــة الــيت  ســإن مــستقبل جمتمــع اليــوم    
 .هم للعـامل الـذي سـريثونه    ِعدوُتلشباب  لدى ا طاقات الكامنة   ال لُتطِلقطرق التعليمية   الالربامج و 

 ٢-١١ نييف الفقـرت   الفـردي واجلمـاعي   بـني الرفـاه      العالقة بني التعليم و    قد مت ترسيخ وتأكيد   و
برنامج العمل للمؤمتر الدويل للسكان والتنميـة وبرنـامج العمـل العـاملي للـشباب               من   ٣-١١ و

لتعلـيم،  ل  معـنيٍ  علـى بعـدٍ   للجنـة هـذه     امـسامهتنا يف دورة      وتركز   . وما بعدها  ٢٠٠٠حىت سنة   
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عمليـة  يف   جتربتنـا، أمـر أساسـي        بنـاء علـى   ،   هـو  يذ، والـ  “التعلـيم يف خدمـة اجملتمـع      ” ووهأال  
 التنميـة الفكريـة     يفومـن املعـروف جيـدا أن القـوى الـيت تـؤثر               . حياة الفرد واجملتمع   يفالتحول  

الـشباب مـن خـالل      ؤثر علـى    يت تـ  القـوى الـ    و .والعاطفية للطفل ال تقتصر على فصول الدراسة      
 مـن املؤسـسات     ااجملتمع األوسـع، وغريهـ    ووسائل اإلعالم، والتكنولوجيا، واألسرة، واألقران،      

، األمـر   ىخـر أ نـواحٍ مـن    ةًضاقِـ َنُم بعض النواحي و   يف ةًززِّّعكون مُ  ت قدنقل رسائل   تاالجتماعية  
ــسهم يف   ــذي ي ــاك إال ــلعدارب ــشباب  ي ــشأن -د مــن ال ــة، والغــرض ا ب ــي، اهلوي ــع الو ألخالق واق

املتمثـل   أبعـد مـن اهلـدف احلـصري     إىل  ذهب  يـ التعليم الرمسي جيب أن     فإن  ،  يهعلو .جتماعيالا
العمليـات التعليميـة   تـساعد  وينبغـي أن   .بـأجر عمـل  المساعدة الشباب علـى احلـصول علـى      يف  

 القـدرة يف نفـس الوقـت       ها، بينما ُتَنمِّـي فـيهم      والتعبري عن  مإمكانياهتعلى  الشباب على التعرف    
للمــرء أن ال ميكــن فإنــه يف الواقــع،  و.علــى املــسامهة يف االزدهــار الروحــي واملــادي جملتمعــاهتم 

  . يف عزلة عن اآلخرينال كاماتطويرشخص آخر مواهب وقدرات يقوم بتطوير 
  املتأصـلة يـات مكاناإلتطـوير  املتمثـل يف     -شقني   ذو الـ   مفهوم الغرض األخالقي  وُيقَدِّم    

بحـث   وحـني ي .لعملية التعليميـة ل ا مهما حمور-يف حتويل اجملتمع   أيضا   املسامهةمع  الفرد،  لدى  
هنــاك ل عقـول الــشباب واملــراهقني، يــصبح مـن الواضــح متامــا أن   شكِّ الــيت ُتــؤثراتيف املــاملـرء  

 يف تكـوين أجيـال      ىهـذه القـو    تـساهم  و . يف ما ُيسلي النفس    رغبةالو  السلبية قوى عديدةً ُتولِّد  
العديـد   وتنظـر    . السطحية االنفعاالت مبهارة   يستغلون أولئك الذين    هامستعدة ألن يقود  كاملة  

وجـه  يف  وقـوف   لل و .ملعلومـات حلفـظ ا   الشباب باعتبارهم جمـرد أوعيـة        إىلمن الربامج التعليمية    
إجيـاد  شجع علـى    إىل تطوير ثقافة تُـ     ، سعت الطائفة البهائية يف مجيع أحناء العامل       االجتاهاتهذه  
 طريـق ن  عـ  وندحَّـ َوموهـم   الطـالب فيـه أنفـسهم        ىيرالدراسة والعمل،   لتفكري و  ل مستقل هنج
ــال ــدعم بعــضهم بعــضاً  يف العمــل مــن أجــل الــصاحل العــام  ةرغب  ون معــا، وحيترمــ ونتقــدمي و، ي
  .منهمكل واحد اليت ميتلكها  عارفامل

على الرغم من أن الظروف ختتلف اختالفـا كـبريا مـن بلـد إىل آخـر ومـن جمتمـع إىل                    و  
 أو غـري  املاسمـ ، ةاديـ مـن الناحيـة امل   ا فقـري و أا، غنيـ ا أو حـضري اريفيـ كان جمتمعا   أ  سواء -آخر  
احلـصول علـى     ف .تغريتـ  الزدهـار الـشباب واملـراهقني       ا  يف لمعرفـة ل ركزيـة امل  األمهية فإن -آمن  

مـن   مفيـدة  بطرقتوليد املعارف اجلديدة وتطبيقها    عن  املسؤولية  و .املعرفة هو حق لكل إنسان    
واتيـة  املبيئـة   الخلق  فإن  ،  ةنفس الطريق  وب . تقع على كاهل كل شاب وشابة      ةجتماعيالاالناحية  

املـشاركة  تـصبح    املعرفـة،    علـى صول  ون احلـ   وبـد  .هلذه العملية هـو واجـب علـى كـل حكومـة           
التركيـز األساسـي   لـذا، جيـب أن ينـصب     . غـري ممكـن  االفعالة للشباب يف شؤون جمتمعاهتم أمـر      

بوصـفهم اجلهـات احملركـة       املشاركة الكاملة    علىاء قدرات الشباب     بن على التعليمية   اتلعمليل
  .لتقدم االجتماعيالرئيسية ل
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غـرس يف   ي ي ال ذالتعلـيم الـ    و .نتجاملمن و اآلعمل  الشكل  أيضا  املشاركة الفعالة   وتتخذ    
يزيـد   ،احتياجـات جمـتمعهم   بو،  نيفـاعل دورهم كمـواطنني    بـ  و ،طاقاهتم الكامنة بوعي  الالشباب  

هجــرة الــشباب يغــذي هــذا بــدوره  و.لعمــلعلــى االــشباب  حــصول حتمــاالتامــن إضــعاف 
 . الـدول الـصناعية    إىلالـصناعية   من الـدول غـري      ىل املناطق احلضرية و   إاملتعلم من املناطق الريفية     

 ،ون مـن التعلـيم    ستفيداملـ   الـشباب ببـساطة علـى أهنـم         كـثريا مـا ينظـر إىل       هوعلى الـرغم مـن أنـ      
ــ جيــب أن أهنــم إال ــ تطــوير  يفواشاركي ، ممــا يــساعد علــى التوفيــق بــني حمتــوى  ةيــنظم التعليمال

ومما يزيد مـن التأكيـد علـى         . احتياجات وتطلعات جمتمعاهتم   وبنيومنهجية العمليات التعليمية    
  .معدالت النمو السريع للسكان الشباب واملراهقني يف بعض أجزاء العامل،  احلاجة امللحةههذ

 عــدم املــساواة يف حــصول معاجلــةبــد مــن  الفــم،  اهلــامدورهبــالــشباب ولكــي يقــوم   
تعلـيم الفتيـات    ل فـإن كما مت التأكيد مـرارا وتكـرارا،        و .ةاجليد النوعية   يذالفتيات على التعليم    

زيــادة احتمــال قيــام إىل  و؛ إىل تــضاؤل فــرص الــزواج املبكــر يدحيــث أنــه يــؤ، ا مــضاعفاأثــر
الوفيـات  وخنفـاض معـدل وفيـات الرضـع         اوإىل  نشط يف تنظيم األسرة؛     والفتيات بدور مستنري    

 ة؛واالقتـصادية والـسياسي     االجتماعيـة  اتصنع القـرار   تعزيز مشاركة الفتيات يف   إىل  و النفاسية؛
 الـيت جـزاء مـن العـامل    األ يف  على وجه اخلـصوص   هذا أمر ملح     و .تعزيز الرخاء االقتصادي  إىل  و
احلاجـة إىل توسـيع نطـاق       تـستند    و . يف سـن املراهقـة     ،بـدأ يف اإلجنـاب    ت و ،الفتيـات فيهـا   تزوج  ت

 املـساواة بـني الرجـال والنـساء والفتيـان           إىل املفهوم املتمثـل يف أن     لفتيات  تشمل ا فرص التعليم ل  
 مـن   هقـ ي مـن املرغـوب حتق     شـرط  جمـرد    ت وليس واقع اإلنساين ال يفوالفتيات هي حقيقة أساسية     

ــشاركته ف .أجــل خــري اجملتمــع  ــاك حاجــة إىل م ــة يفنهن ــانونجمــاالت   الكامل ــسياسة،الق  ، وال
 والدين، على سبيل املثال ال احلصر، لصياغة نظـام اجتمـاعي            ، والتجارة ،والعلوم والتكنولوجيا 

 املــرأة هــي واحــدة مــن أقــوى   وألن .سامهات وحكمــة نــصف عــدد ســكان العــامل   مبــمــستنري
ــ ــة أبنائهــ   رثؤامل ــى صــحة ورفاهي ــإن، اات عل ــيم األم ف ــصور يف تعل ــم  سي  الق ــضاعف، يف معظ ت
نـع املمارسـات غـري      مبمتابعة التزاماهتا    احلكوماتلذا، جيب على     . األجيال املقبلة  عرباالت،  احل

قبـل الـوالدة، وختـان اإلنـاث، واالجتـار          اجلـنني    واختيـار نـوع جـنس        ،العادلة مثـل وأد اإلنـاث     
تكفـل   قـوانني  ، كما جيب عليهـا إنفـاذ      بالطفالت، واستخدام الفتيات يف البغاء واملواد اإلباحية      

جيـب أن يكـون اهلـدف        و . املوافقة احلرة والكاملـة لكـال الـزوجني        إال مبوجب  عقد القران عدم  
 منساين حىت يتـسىن جلميـع النـاس لعـب دورهـ           اجلمعاجلة األسباب اجلذرية للتحيز     هو  الرئيسي  
   . يف تغيري اجملتمعاملشروع
قـل   ت  ال هـا قي ومراه ا احلكومـات يف تعلـيم وصـحة شـباهب         قوم هبا االستثمارات اليت ت  إن    

واألسـاليب التعليميـة     جُهوالـنُ  .ألمـة نفـسها   اأمن ورخـاء    واستقرار   عن االستثمار يف  يف قيمتها   
بـدعم األسـر واملؤسـسات      وحتظـى   املعنيـة،     احملليـة  ااحتياجات وتطلعات جمتمعاهت  بسترشد  ت اليت
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واملوجــودة ، قــدر بــثمنالكامنــة الــيت ال ُتتعمــل بــدافع مــن إدراكهــا لإلمكانــات  و،االجتماعيــة
 الفكريـة ولكـن أيـضا       مقدراهتعلى  الشباب واملراهقني ليس فقط      ستفتح وعي  كل طفل، لدى  
  .العامل للتغيري يف جمتمعاهتم ويف يةأساسكجهات ُمحرِّكة دورهم على 

  


	لجنة السكان والتنمية
	الدورة الخامسة والأربعون

	23-27 نيسان/أبريل 2012
	البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*
	مناقشة عامة بشأن الخبرة الوطنية في المسائل السكانية: المراهقون والشباب
	* E/CN.9/2012/2.
	بيان مقدم من الطائفة البهائية الدولية
	تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يُعمّم وفقاً للفقرتين 36 و 37 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31.
	بيان
	تُرحب الطائفة البهائية الدولية بالفرصة السانحة لتقديم مساهمتها في مداولات لجنة السكان والتنمية في دورتها الخامسة والأربعين، في موضوع المراهقين والشباب. ويسرنا أن اللجنة اختارت التركيز على هذه الفترة المحورية من فترات التنمية البشرية، والتي تضم ما لا يقل عن بليون نسمة تتراوح أعمارهم بين سن العاشرة والتاسعة عشرة. وهذه فترة حرجة يحدث فيها تغيير شخصي ويبدأ خلالها الشباب في الاستكشاف والتطبيق الواعيين لمعارفهم وقيمهم ومعتقداتهم في ما يتعلق بالحياة الفردية والحياة الجماعية. وفي خلال هذه الفترة، فإنهم يتحملون مسؤوليات جديدة - فيقدمون الرعاية في المنزل، ويساهمون في دخل الأسرة، ويصبحون جهات محركة أساسية في تغيير مجتمعاتهم وأممهم. وبنهاية هذه الفترة، يكون العديد منهم قد اضطلع بالمسؤوليات الكاملة للبالغين.
	ولا يمثل النمو المتوقع لعدد السكان في العالم تحديات فقط بل فرصا متعددة لحكومات ودول العالم. ووفقا لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فإن نصف عدد السكان في 56 بلدا هم دون سن الـ 20، وأشارت الصفحة الشبكية للسياسة الصحية العالمية للولايات المتحدة المعنونة ”السكان تحت سن 15 (نسبة مئوية)“ إلى أنه، في 47 بلدا، فإن أعمار 40-50 في المائة من السكان تتراوح بين صفر و 14سنة. وترسم الإحصاءات في الوقت الحاضر صورة قاتمة لهذه المجموعة: فنصفهم يعيش في فقر، وربعهم يعتمد في بقائه على قيد الحياة على ما يعادل أقل من دولار واحد يوميا. ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومعهد الإحصاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، فإنه في عام 2009، كان 67 مليونا من الأطفال الذين هم في سن الدراسة بالمرحلة الابتدائية، و 72 مليونا من الأطفال الذين هم في سن الدراسة بالمرحلة الثانوية الدنيا، لا ينخرطون في التعليم الرسمي، وغالبيتهم من الفتيات. وبرغم أن التحديات الماثلة هائلة، إلا أن الشباب ليسوا ضحايا في حاجة إلى الآخرين لكي يحلوا لهم مشاكلهم. بل إن، فإن هذه الفئة العمرية تمثل مصدرا هائلا للإمكانات الفكرية والاجتماعية التي تنتظر من يقوم بتطويرها وتوجيهها نحو غايات اجتماعية بناءة.
	إن مستقبل مجتمع اليوم سيعتمد إلى حد كبير على الطريقة التي يتم بها تصميم البرامج والطرق التعليمية لتُطلِق الطاقات الكامنة لدى الشباب وتُعِدهم للعالم الذي سيرثونه. وقد تم ترسيخ وتأكيد العلاقة بين التعليم وبين الرفاه الفردي والجماعي في الفقرتين 11-2 و 11-3 من برنامج العمل للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية وبرنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة 2000 وما بعدها. وتركز مساهمتنا في دورة اللجنة هذه على بعدٍ معينٍ للتعليم، ألا وهو ”التعليم في خدمة المجتمع“، والذي هو، بناء على تجربتنا، أمر أساسي في عملية التحول في حياة الفرد والمجتمع. ومن المعروف جيدا أن القوى التي تؤثر في التنمية الفكرية والعاطفية للطفل لا تقتصر على فصول الدراسة. والقوى التي تؤثر على الشباب من خلال وسائل الإعلام، والتكنولوجيا، والأسرة، والأقران، والمجتمع الأوسع، وغيرها من المؤسسات الاجتماعية تنقل رسائل قد تكون مُعّزِّزةً في بعض النواحي ومُنَاقِضةً من نواحٍ أخرى، الأمر الذي يسهم في إرباك العديد من الشباب - بشأن الهوية، والغرض الأخلاقي، والواقع الاجتماعي. وعليه، فإن التعليم الرسمي يجب أن يذهب إلى أبعد من الهدف الحصري المتمثل في مساعدة الشباب على الحصول على العمل بأجر. وينبغي أن تساعد العمليات التعليمية الشباب على التعرف على إمكانياتهم والتعبير عنها، بينما تُنَمِّي فيهم في نفس الوقت القدرة على المساهمة في الازدهار الروحي والمادي لمجتمعاتهم. وفي الواقع، فإنه لا يمكن للمرء أن يقوم بتطوير مواهب وقدرات شخص آخر تطويرا كاملا في عزلة عن الآخرين.
	ويُقَدِّم مفهوم الغرض الأخلاقي ذو الشقين - المتمثل في تطوير الإمكانيات المتأصلة لدى الفرد، مع المساهمة أيضا في تحويل المجتمع - محورا مهما للعملية التعليمية. وحين يبحث المرء في المؤثرات التي تُشكِّل عقول الشباب والمراهقين، يصبح من الواضح تماما أن هناك قوى عديدةً تُولِّد السلبية والرغبة في ما يُسلي النفس. وتساهم هذه القوى في تكوين أجيال كاملة مستعدة لأن يقودها أولئك الذين يستغلون بمهارة الانفعالات السطحية. وتنظر العديد من البرامج التعليمية إلى الشباب باعتبارهم مجرد أوعية لحفظ المعلومات. وللوقوف في وجه هذه الاتجاهات، سعت الطائفة البهائية في جميع أنحاء العالم إلى تطوير ثقافة تُشجع على إيجاد نهج مستقل للتفكير والدراسة والعمل، يرى الطلاب فيه أنفسهم وهم موَحَّدون عن طريق الرغبة في العمل من أجل الصالح العام، يدعم بعضهم بعضاً ويتقدمون معا، ويحترمون المعارف التي يمتلكها كل واحد منهم.
	وعلى الرغم من أن الظروف تختلف اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر - سواء أكان مجتمعا ريفيا أو حضريا، غنيا أو فقيرا من الناحية المادية، مسالما أو غير آمن - فإن الأهمية المركزية للمعرفة في ازدهار الشباب والمراهقين لا تتغير. فالحصول على المعرفة هو حق لكل إنسان. والمسؤولية عن توليد المعارف الجديدة وتطبيقها بطرق مفيدة من الناحية الاجتماعية تقع على كاهل كل شاب وشابة. وبنفس الطريقة، فإن خلق البيئة المواتية لهذه العملية هو واجب على كل حكومة. وبدون الحصول على المعرفة، تصبح المشاركة الفعالة للشباب في شؤون مجتمعاتهم أمرا غير ممكن. لذا، يجب أن ينصب التركيز الأساسي للعمليات التعليمية على بناء قدرات الشباب على المشاركة الكاملة بوصفهم الجهات المحركة الرئيسية للتقدم الاجتماعي.
	وتتخذ المشاركة الفعالة أيضا شكل العمل الآمن والمنتج. والتعليم الذي لا يغرس في الشباب الوعي بطاقاتهم الكامنة، وبدورهم كمواطنين فاعلين، وباحتياجات مجتمعهم، يزيد من إضعاف احتمالات حصول الشباب على العمل. وهذا بدوره يغذي هجرة الشباب المتعلم من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية ومن الدول غير الصناعية إلى الدول الصناعية. وعلى الرغم من أنه كثيرا ما ينظر إلى الشباب ببساطة على أنهم المستفيدون من التعليم، إلا أنهم يجب أن يشاركوا في تطوير النظم التعليمية، مما يساعد على التوفيق بين محتوى ومنهجية العمليات التعليمية وبين احتياجات وتطلعات مجتمعاتهم. ومما يزيد من التأكيد على هذه الحاجة الملحة، معدلات النمو السريع للسكان الشباب والمراهقين في بعض أجزاء العالم.
	ولكي يقوم الشباب بدورهم الهام، فلا بد من معالجة عدم المساواة في حصول الفتيات على التعليم ذي النوعية الجيدة. وكما تم التأكيد مرارا وتكرارا، فإن لتعليم الفتيات أثرا مضاعفا، حيث أنه يؤدي إلى تضاؤل فرص الزواج المبكر؛ وإلى زيادة احتمال قيام الفتيات بدور مستنير ونشط في تنظيم الأسرة؛ وإلى انخفاض معدل وفيات الرضع والوفيات النفاسية؛ وإلى تعزيز مشاركة الفتيات في صنع القرارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ وإلى تعزيز الرخاء الاقتصادي. وهذا أمر ملح على وجه الخصوص في الأجزاء من العالم التي تتزوج فيها الفتيات، وتبدأ في الإنجاب، في سن المراهقة. وتستند الحاجة إلى توسيع نطاق فرص التعليم لتشمل الفتيات إلى المفهوم المتمثل في أن المساواة بين الرجال والنساء والفتيان والفتيات هي حقيقة أساسية في الواقع الإنساني وليست مجرد شرط من المرغوب تحقيقه من أجل خير المجتمع. فهناك حاجة إلى مشاركتهن الكاملة في مجالات القانون، والسياسة، والعلوم والتكنولوجيا، والتجارة، والدين، على سبيل المثال لا الحصر، لصياغة نظام اجتماعي مستنير بمساهمات وحكمة نصف عدد سكان العالم. ولأن المرأة هي واحدة من أقوى المؤثرات على صحة ورفاهية أبنائها، فإن القصور في تعليم الأم سيتضاعف، في معظم الحالات، عبر الأجيال المقبلة. لذا، يجب على الحكومات متابعة التزاماتها بمنع الممارسات غير العادلة مثل وأد الإناث، واختيار نوع جنس الجنين قبل الولادة، وختان الإناث، والاتجار بالطفلات، واستخدام الفتيات في البغاء والمواد الإباحية، كما يجب عليها إنفاذ قوانين تكفل عدم عقد القران إلا بموجب الموافقة الحرة والكاملة لكلا الزوجين. ويجب أن يكون الهدف الرئيسي هو معالجة الأسباب الجذرية للتحيز الجنساني حتى يتسنى لجميع الناس لعب دورهم المشروع في تغيير المجتمع. 
	إن الاستثمارات التي تقوم بها الحكومات في تعليم وصحة شبابها ومراهقيها لا تقل في قيمتها عن الاستثمار في استقرار وأمن ورخاء الأمة نفسها. والنُهُج والأساليب التعليمية التي تسترشد باحتياجات وتطلعات مجتمعاتها المحلية المعنية، وتحظى بدعم الأسر والمؤسسات الاجتماعية، وتعمل بدافع من إدراكها للإمكانات الكامنة التي لا تُقدر بثمن، والموجودة لدى كل طفل، ستفتح وعي الشباب والمراهقين ليس فقط على قدراتهم الفكرية ولكن أيضا على دورهم كجهات مُحرِّكة أساسية للتغيير في مجتمعاتهم وفي العالم.

