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تعقد هذا العام دورة لجنة األمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في ظل تصاعد العدائية ضد المهاجرين، الالجئين، وفي ظل سياسات معادية 

وسع من د أللمسلمين في الواليات المتحدة في اآلونة األخيرة. إلى جانب رسوخ الشعوبية اليمينية السلطوية عالمياً، أن هذه السياسات جزء من تهدي

 ان.ذلك بكثير، ليس فقط على العمليات العالمية مثل لجنة وضع المرأة، بل على أسس من التعاون متعدد األطراف، وسيادة القانون وحقوق اإلنس

 

في مواجهة ذلك، اجتمع ناشطو حقوق المرأة والمدافعين عن العدالة بين الجنسين من جميع أنحاء العالم في دورة لجنة وضع المرأة لتجديد 

 قوقاالستراتيجيات الستعادة المساحات الديمقراطية الدولية، والدفاع عن مجموعة كاملة من حقوق اإلنسان للمرأة، وإعادة تأكيد التزامنا بح

 اإلنسان للمهاجرين والالجئين.

 

 منصة المبادئ

مارس العالمي للمرأة، إننا ندعو المجتمع المدني التخاذ  ٨نحن نقف معاً من أجل العدالة بين الجنسين وحقوق المهاجرين. مستوحين من إضراب 

ف إجراءات خالل دورة لجنة وضع المرأة إلشعال المقاومة للظروف التي أنتجت الشعبوية اليمينية وأدت إلى الحكم السلطوي. وتشمل هذه الظرو

هم حظراالستعمار الجديد، النيوليبرالية والحروب التي شنت لدعم تلك األنظمة. ونحن نسعى لتسليط الضوء على أصوات النساء والحلفاء الذين تم 

 من القدوم إلى مدينة نيويورك للضغط على الحكومات في العالم من حيث السياسات المعادية للمسلمين، للمهاجرين، و الالجئين في الواليات

 المتحدة. نحن نتحد حول المبادئ التالية:

 

 حرية التحرك ووضع حد للحدود اإلمبريالية

ونحن ندرك أن حقوق الالجئين والمهاجرين معرضة للخطر بسبب سياسات الحدود العنصرية وكراهية األجانب، وأن المرأة تواجه تهديدات 

معينة قائمة على نوع الجنس. نحن نعرف أن الدافع وراء الهجرة في جزء كبير هي السياسات التي تفضل أرباح الشركات على حياة ورفاهية 

األشخاص والبيئة. نحن ندعو الحكومات إلى احترام حقوق جميع الالجئين، بما في ذلك أولئك الذين يفرون من كوارث الحرب والفقر والعنف 

أجل من القائم على نوع الجنس والتغيير المناخي. نحن ندعو الحكومات إلزالة الحواجز أمام المهاجرين بحثاً عن األمان واالستقرار االقتصادي، 

وضع حد لتجريم الهجرة، ووضع حد للغارات واالعتقاالت والتهجير واالعتقال وإجراءات أخرى تتخذها الشرطة ضد الجاليات المهاجرة. نحن 

 ندعو الحكومات الحترام حقوق النساء والفتيات على التحرك بحرية داخل بلدانهم.

 

 وصول المجتمع المدني إلى لجنة األمم المتحدة المعنية بوضع المرأة وجميع منصات األمم المتحدة

لفترة طويلة جداً، همشت وتجاهلت اجتماعات الحكومات الدولية في لجنة وضع المرأة أصوات المجتمع المدني، وفاتهم فرصة إدراك الخبرة 

ء نساوالقيادة من الناشطات على المستوى الشعبي. نطالب بأن تكون دورة لجنة وضع المرأة مساحة للمجتمع المدني السياسي النسوي الذي يوحد ال

الخطوط في والمدافعين عن العدالة بين الجنسين من جميع أنحاء العالم بينما تمركز احتياجات هؤالء النساء الذين تم تهميشهم تاريخياً وهم اليوم 

بالتمسك ها األمامية ألزماتنا العالمية. كالمؤسسة الوحيدة الديمقراطية الحكم عالمياً، نحن نطالب بأن ترقى منظومة األمم المتحدة إلى مستوى وعد

 بمجموعة كاملة من حقوق اإلنسان لجميع األشخاص.

 

 وضع حد للعنف القائم على نوع الجنس

نطالب الحكومات بمنع وضمان العدالة وجبر الضرر الناتج عن جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس، سواء ارتكب العنف من قبل جهات 

خاصة، شرطة، جنود أو ضباط حرس الحدود أو غيرهم من الجهات الحكومية. ندعو الدول إلى منح وضع قانوني وعيش حياة كريمة لالجئين 

أة الفارين من العنف القائم على نوع الجنس. نطالب الحكومات بالتوقف عن استخدام النساء كدروع بشرية عندما يستشهدون انتهاكات حقوق المر

 أجللتبرير الحروب اإلمبريالية. نحن ندعو الحكومات لدعم منظمات المجتمع المدني النسائية والجماعات الشعبية وال سيما الذين يكافحون من 

العدالة بين الجنسين وتوفير الخدمات الضرورية لألشخاص الهاربين من العنف القائم على نوع الجنس في مناطق الحروب والكوارث. ونحن 
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ل لقتندعو لتوفير الحماية للمدافعات عن حقوق اإلنسان وأسرهم ومساعدتهم للوصول للعدالة وجبر الضرر الناتج عن العنف، واالختفاء القسري وا

 الذي ارتكب ضدهم.

 

 العدالة للصحة اإلنجابية للجميع

وق حق نؤكد أن العدالة اإلنجابية تعتبر حجر الزاوية في حقوق اإلنسان لجميع النساء، المتحوالت جنسياً أو غيرهن. نؤكد على مجموعة كاملة من

الصحة اإلنجابية باعتبارها أساسية الستقالل المرأة وتقرير المصير. وتشمل هذه الرؤية الحق في حرية اختيار اإلنجاب، حرية تحديد عدد 

لصحية ة اوالمباعدة بين األطفال، والدعم المالي والمادي لضمان السالمة. إننا ندعو لتوفير الحماية الكاملة لحقوق اإلجهاض ومنع الحمل والرعاي

 ية/الشاملة للجميع، بغض النظر عن الدخل أو العرق أو القومية أو الجنس  أو الهوية الجنسية، أو في حالة المرض بفيروس نقص المناعة البشر

 اإليدز، أو أي وضع آخر.

 

 حقوق المثليين، ومزدوجي الجنس، والمتحولين جنسياً، وثنائي الجنس،و المتسائلين  

ضع ونحن ندرك أن حقوق المثليين، ومزدوجي الجنس، والمتحولين جنسياً، وثنائي الجنس، و المتسائلين، والغير مطابقين للمعايير الجنسية، تخ

ائلين متسبشكل كبير للتمييز والعنف. نطالب بالحماية الكاملة لحقوق اإلنسان المثليين، ومزدوجي الجنس، والمتحولين جنسياً، وثنائي الجنس، و ال

 وندعو الحكومات للقضاء على التمييز على أساس الميول الجنسية أو نوع الهوية.

 

 حقوق العمل والمنافع االجتماعية الكاملة

تستند ثروة العالم إلى حد كبير على عمل المرأة، ويشمل ذلك األجور المدفوعة وغير المدفوعة. بما أن الدول قد تخلت عن مسؤولياتها عن 

 والذين هم مجبرون على استيعاب عبء العمل غير مدفوع األجر -الحقوق االجتماعية واالقتصادية من خالل تدابير تقشفية نيوليبرالية، النساء 

لرسمية. هم الرعاة األوائل للجميع. نطالب بأجور معيشة وحماية العمالة الكاملة للمرأة العاملة في القطاعات الرسمية وغير ا -من الخدمات العامة 

 نحن ندعو الحكومات إلى وضع حد للتقشف، وضمان وصول المرأة الكامل لكافة مزايا الرعاية االجتماعية الالزمة للعيش دون فقر.

 

 

 العدالة البيئية للجميع

 بينما أصبحت المرأة الفقيرة والريفية والسكان األصليين عرضة للتغيير المناخي من خالل التمييز والفقر، فهم أكثر من ضحايا: هم مصادر

هم الحلول. يغتنم النساء دورهن كمستخدمين للموارد الطبيعية البتكار سبل، واستجابات متجذرة محليا للتغيير المناخي. ومع ذلك، فإن أصوات

 مستبعدة بشكل روتيني من السياسات. ينتج عن هذه السياسات تهميش متجدد للنساء، تقويض لحقوق اإلنسان، والسماح للدمار البيئي المستمر.

لى نحن ندعو للتشاور ذو مغزى مع النساء، مع الشعوب األصلية، وغيرهم من نماذج االستدامة ومقاومة التلوث واستغالل الموارد. إننا ندعو إ

 تطبيق عالمي ثابت لمبادئ حرية الموافقة المسبقة والمستنيرة لمكافحة التوسع في الصناعات االستخراجية والدمار البيئي اآلخر.

 


