بيان الرؤية العاملية لحركة هي تقرر.
ً
ً
حاسمة للمكافحة من
لحظة
كان ترص يح بكني ومنهاج عملها عام ١٩٩٥
ِ
ً
ناشطا وناشطة نسوية عام
أجل املساواة الجندر ية  ،حيث اجتمع ٢٥
 ٢٠٢٠من جميع أنحاء العامل ،جميعهم ُولدوا عام  ،١٩٩٥ل ُي َك ِّونوا حركة جيل
املساواة ٢٥×٢٥؛ وذلك إلحياء ذكرى هذا الترص يح التار يخي وكل من قام
بتأييده ،ولتحديد ما مل يتم التعامل معه وتحقيقه بعد.

نشارك نحن ،حركة “هي تقرر”  ،٢٥×٢٥رؤيتنا حول القضايا الحالية املتعلقة بالحقوق الجنسية
ً
قدما .إننا ندافع عن االستقالل
واإلنجابية حول العامل ،بينما نسلط الضوء على طر يق للميض
الجسدي :الذي هو محور كل الحركات النسوية عرب الحدودُ .
ونعرف االستقالل الجسدي على
أنه القدرة على التحكم يف أجسادنا ،والتمتع بحر ية وضع حدود حولها يف كل مجاالت الحياة،
وكذلك تمتعنا بسلطة اختيار ما نفعله بها ومن له الحق يف ملسها والشكل الذي تبدو عليه.

“لنصحح ،يجب أال ننىس”
املجتمعات ،يف جميع أنحاء العامل و بدرجات مختلفة ،كانت وال
زالت ذكور ية ويهيمن عليها الرجال .وينعكس ذلك على األنظمة
القانونية القومية اليت تتحكم يف الجوانب الرئيسية يف املجتمع
مثل املرياث والزواج والخصوبة والطالق وحقوق امتالك األرايض.
ويتسبب اإلرث االستعماري وأجندات املحافظني املزتايدة القوة
يف تخليد وصمة العار اليت تمنع النساء والشباب من ممارسة
استقالليتهم الجسدية ،واألسوأ من ذلك عدم تمثيلهم حىت
بالشكل الكايف يف السياسة ويف مناصب السلطة يف جميع أنحاء
العامل ،وهو أمر حاسم لصنع التغيري الدائم وتكوين سياسات
تشمل الجميع.

وقد تسببت هذه العوامل النظامية يف مز يد من املمارسات املؤذية ،اليت يتم تنفيذها غال ًبا
تحت مظلة التقاليد أو الدين ،كتشويه األعضاء التناسلية لإلناث أو زواج القارص ين و كذلك
التعمق يف التفاوتات االجتماعية االقتصادية .وقد أدى ذلك إىل تقييد الوصول إيل املعلومات
والخدمات املتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية ،وكذلك الرعاية اآلمنة والقانونية لإلجهاض ،مما
أدى أيضاً إىل تداعيات خطرية ُتقيد االستقالل الجسدي والتجارب املعيشية للنساء والشباب.
باإلضافة إىل ذلك ،ال يزال العنف على أساس النوع منترشًا يف جميع أنحاء العامل ،مع فشل
السياسات واألنظمة القانونية يف حماية الناجني ومحاكمة الجناة .ومن العسري اإلبالغ عن
العنف الجنيس أو إدانة الجرائم بسبب الخوف من ثقافة لوم الضحية أو انعدام ثقة الناجني أو
سوء تدر يب املسؤولني على تطبيق القانون وحىت االستمرار يف عدم االعرتاف بكل أشكال العنف
النفيس واللفظي.

“لرنتقي  ،يجب أن نتعاون”
ملعالجة هذه القضايا ،نقرتح العمل على جميع املستويات الحرتام
حقوق اإلنسان العاملية ،وتعز يز الدول القومية العلمانية وإنهاء
ً
فضال عن بناء قصص شاملة تؤدي إىل نزع الوصم
االستعمار،
االجتماعي عن االستقالل الجسدي .نحن بحاجة إىل أنظمة عادلة
تتمتع باستجابة رس يعة كما نحتاج أيضاً إىل الزتام الحكومات
لتحديد أولويات االتفاقيات الدولية املتعلقة باملساواة الجندر ية
وتنفيذها .ونطمح أن تكون الترش يعات والسياسات العامة بمحاذاة
احرتام الحقوق الجنسية واإلنجابية وتعز يزها وضمانها ،بما يف ذلك
التثقيف الجنيس الشامل وخدمات منع الحمل.

ً
ً
مستداما يمكن
مستقبال
ويجب أن تدرك الحكومات عند هذه املرحلة أنها ال تستطيع أن تحقق
للجميع فيه العيش بكرامة دون تنفيذ سياسات عامة شاملة تستند إىل تحليل شامل ألوجه عدم
املساواة الهيكلية الناتجة عن التهميش املنهجي املتعلق بنوع الجنس والعرق والنشاط الجنيس
واإلعاقة والحالة املهنية والدين والطائفة والطبقة االجتماعية.

ومن أجل تشجيع التقدم الفعال والشامل ،على املتربعني والحكومات تشجيع مشاركة املرأة
يف السياسة ويف أجندات الشباب متعددة الجوانب ،وضمان أخذ بعني اإلعتبار اهتماماتهم
ومصالحهم يف أشكال السياسات العامة والربامج ،وأيضاً يجب تطوير الحمالت والبحوث املكتوبة
باللغات املحلية إلنشاء تصميم أفضل ولنرش اإلنتاج املشرتك للتعليم من أجل املساواة .ومن املهم
أيضاً تضمني الرجال والفتيان إلنشاء ثقافة ذكور ية إيجابية.

ويلعب املجتمع املدين دورًا رئيس ًيا يف بناء عامل منصف جن ًبا إىل جنب مع الحكومة للتأ كد من إتمامها
مسؤولياتها اتجاه األشخاص الذين تتعهد بخدمتهم .كما يستطيع املجتمع املدين أن ينئش
فضاءات يف األحياء واملدن واملجتمعات حيث ُتتخذ القرارات السياسية بشكل جماعي وفقاً
الحتياجات الناس ورغباتهم.

“أن تلزتم هو أن تصحح”
الزتاماتنا كحركة جيل املساواة  ٢٥ ×٢٥هي كاآليت:
النهوض والتعبري بال خوف:
•نحن ملزتمون بإنشاء مساحات آمنة للتعبري بدون خوف واغتنام أي
فرصة للوقوف ضد تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وزواج األطفال
وحمل املراهقات ووفيات األمهات.
•نحن ملزتمون بالحديث عن الحقوق الجنسية واإلنتاجية من خالل
وسائل مختلفة ويف جميع أنحاء العامل ،وذلك لتسهيل املناقشات
حول االستقالل الجسدي يف مجتمعاتنا ،وتعليم الناس حقوقهم
وكيفية الكفاح من أجلها.
•نحن ملزتمون بالدعوة إىل برامج التثقيف الجنيس الشامل يف
املدارس ،والوصول إىل وسائل منع الحمل ،و الضغط من أجل إلغاء
تجر يم اإلجهاض االجتماعي والقانوين يف بلداننا.
تغيري القواعد :
•نحن ملزتمون بتعز يز التوز يع العادل للسلطات وجعل املناصب املعتمدة على إتخاذ القرارات
سهلة املنال ،وذلك من خالل دعوة النساء والقادة غري الثنائيني ومتنوعي الجنسني لالنضمام
إىل حركتنا.
•نحن ملزتمون بالدعوة إىل إلغاء تجر يم الهيئات واملناهج القائمة على النوع الجنيس يف صياغة
السياسة العامة لصالح النساء والفتيات واألشخاص املثليني.
•نحن ملزتمون بتحدي أشكال السلطة الهرمية التقليدية اليت وضعتها الحكومات والوكاالت
املانحة من خالل الرشاكة املبارشة مع املنظمات ذات املستوى الشعيب يف مجتمعاتنا.
تحر ير املوارد :
•نحن ملزتمون بتطوير شبكات تواصل نسائية شابة إلعادة تعر يف االسرتاتيجيات واملشاهد
السياسية اليت تهدف إىل تقوية الحقوق الجنسية واإلنجابية واالستقالل الجسدي.
•نحن ملزتمون ببناء روابط متبادلة من أجل توسيع التعاون الدويل واملحلي للمساواة بني
الجنسني والتشجيع عليه والدعوة له.

ً
قدما ،يجب أن نرفع سقف طموحاتنا”
“يك نميض
ً
قدما ،وال نسري بمفردنا!
نحن نميض
ندعو إىل التعاون الدويل واملحلي مع املنظمات الشعبية وغريها
من النشطاء من أجل املساواة الجندر ية  .نحن بحاجة إىل تقوية
شبكات التواصل النسائية وبناء روابط أقوى بني األجيال املختلفة
داخل الحركة النسوية العاملية.

ندعو كل من يؤيدون املساواة الجندر ية إىل استخدام مناصبهم إلرشاكنا بشكل هادف على جميع

ً
مقاعدا علي الطاولة للدفاع عن حقوقنا ،وباإلضافة لذلك
املستويات ،وفتح أبوابهم لنا يك نتخذ
ً
نيابة ّ
عنا بطر يقة تهدف إىل إزالة الوصمة االجتماعية لالستقالل الجسدي.
ندعوهم للتحدث
وأخريًا نطالب بالدعم السيايس واملايل يك نسن قوانني وسياسات وخدمات عادلة ،حىت تتمكن
النساء ويتمكن الشباب أخريًا من أخذ قراراتهم املستقلة بالتحكم يف أجسادهم.

بيان الرؤية العاملية لحركة هي تقرر.

ّ
وقعها أعضاء حركة جيل املساواة ٢٥ ×٢٥

منسقة عاملية

مساهمة

ز ينة أبو ستة
فلسطني

سينثيا أدانزي نجي
الكامريون

ليندا رمضان
تونس

شيماء بورجيج
املغرب

آيفي تشيونج
هونج كونج

أدييت سيفا كومار
كندا

سايدي براون
جنوب أفريقيا

إر يكا إهياماه
غانا

تاباتا تيسري
الربازيل

كازوكو فوكودا
اليابان

مصطفى حسن
تزنانيا

دنيا فينهوف
هولندا

م-س جار ين
فرنسا

سوفيا خيمينيث بوار يه
املكسيك

أماما ز يلور
بنجالدش

إسرت خريون
جمهورية الدومنيكان

ماين جيوجيندا
تايالند

إفيشوكوو جوليت
نيجرييا

ر يم قالفايان
لبنان

لونا
أسرتاليا

منال خان
باكستان

أرخريي سانشيث مينا
كوستا ريكا

جيسوال رافايل
هاييت

إدوين إلزيابيث توماس
الهند

فارا روم
مالزييا

أنا جورتر
ميس العملية
ّ

قام املنسقون العامليون بإنشاء بيان الرؤية العاملية باالشرتاك مع كل أعضاء حركة ٢٥×٢٥
اآلخر ين كل يف املنطقة الخاصة به.

