
االجتماع العالمي الثاني لمنسقي
 اإلعداد للمؤتمر العالمي الثاني المعني بالمرأة الذي سیعقد  عام 2016  

والمؤتمر الذي  أنعقد في 11-14 أكتوبر عام 2013 في جوھانسبرج، جنوب أفریقیا

    قرر ما یلي:

٥- المؤتمر العالمي الثاني المعني بالمرأة الذي سیعقد في كاتماندو/ نیبال من ١٣  حتى ١٨ مارس ٢٠١٦    

٦-المنسقون في نیبال سوف یستضیفون المنظمات الثمانیة التي ستحضر المؤتمر الثاني لكسب أنصار إضافیة  من 
 . العدید من المنظمات واألفراد و  مجموعات واسعة من النساء والحركات الجماھیریة التي یمكن اإلعالن عنھا للعالم

٧- فإن مؤتمر عام 2016 الذي سیعقد  في نیبال یتكون من خمسة عناصر رئیسیة ھي
أوال- حفل االفتتاح بمشاركة واسعة النطاق 

 ثانیا- أركان مندوبي الجمعیة العامة و برنامج شامل لھم 
. ثالثا- برناج منوع  و ورش عمل وثقافة أكثر تنوعًا 

. رابعا- بیان ختامي مشترك من جمیع المشاركین       خامسا-القیام  بمظاھرة ختامة  كبیرة

٨-المؤتمر العالمي المعني بالمرأة یستغرق ستة أیام من 13 إلى 18 مارس  2016

في 2016/03/13 (األحد)  بعد تسجیل الحركة وحفل االفتتاح للنساء المتشددین بمشاركة جماعیة للنساء من نیبال . 
*یقومون  بالترحیب بالمنسقین  و

 بالشخصیات الثقافیة من نیبال و تحیتھم .و عرض بعض  
.  المساھمات الثقافیة ونظرة عامة  حول برنامج المؤتمر  

في  ١٤ / ٣  و ١٥/ ٣  في الیوم الثاني والثالث تفتتح  ورش لمناقشة   القضایا الساخنة للمرأة حول العالم التي یمكن- 
*للجمیع

المشاركة بھا 
.لن یكون ھناك تداخل من ورش العمل مع الجمعیة العامة للمندوبین 

*. .في ١٦/ ٣ و ١٧ / ٣  سیعقد في الیوم الرابع والخامس إجتماع عام للمندوبین 

في ١٨ / ٣ . الیوم السادس صباحًا ، ستعقد  الجلسة العامة الختامیة من  جمیع المشاركین في ورش العمل و الجمعیة 
*العمومیة. ا في فترة ما بعد الظھر

.ستكون المظاھرة النھائیة بمشاركة جماھیریة كبیرة 

٩-  الجلسة العامة الختامیة للمندوبین توضح نضاالت النساء في العالم بشكل عام على قدم المساواة و كل دولة بشكل
خاص .  ستأخذ قرارات بشأن التعاون المشترك في المستقبل. وھي مؤلفة  من   5 مندوبیین  للحركة النسائیة المتشددة

 من مختلف البلدان. ھذا اختیار / تحدید  الطریقة التي یتم تحدیدھا من قبل المستخدم حسب الحاجة



برنامج الجمعیة العامة .... 2016: في الیوم األول مناقشة وضع ونضاالت النساء في العالم بشكل أساسي . ، وتلقى 
التقاریر  لمدة ال تتجاوز  20 دقیقة حول  القارات و المناطق، والتي أعدت من قبل المتعلمین في مجموعات المؤتمرات
القاریة. سترسل  التقاریر القطریة من جمیع البلدان عن وضع ونضاالت النساء  في موعد ال یتجاوز ثمانیة أسابیع قبل

 انعقاد المؤتمر العالمي المعني بالمرأة , مترجمة باإلنجلیزیة إلى المنسقین وتكون بمثابة أساس التقاریر القاریة. كما
.أنھا تستخدم كاسیت  و نسخھا للقارئ على شكل كتیب و متاح للجمیع  بیعھا كمصدر إضافي للدخل

١٠ - وفي الیوم الثاني للجمعیة العامة، التركیز على المشورة من وجھة نظر الحركة النسائیة المكافحة ، ومزید من
التعاون.  إلتخاذ  القرارات  في كاتماندو، وتقدم مقترحات إلى الجمعیة العامة. تتم مناقشتھا .  بشكل رئیسي في الجمعیة

العامة ، و باإلضافة إلى ذلك، یمكن تقدیم قرارات قصیرة حول قضایا وموضوعات محددة ومناقشتھا . ال یتم اعتماد
 قرارات من قبل الجمعیة العامة یمكن إدراجھا في الجلسة الختامیة إلعتمادھا

١١- ورش العمل  مھمتھا مناقشة مكثفة لجمیع القضایا الساخنة للنساء في العالم. لیس ھناك أي تداخل لحلقات العمل
مع الجمعیة العامة .  لیتسنى لجمیع النساء من المشاركة في ورش العمل ،لتكون المواضیع و المقترحات  األولیة

: لورش العمل ممكنة. و من ھذه المقترحات
.أوًال - عواقب األزمة االقتصادیة والمالیة العالمیة لنساء العالم 

.ثانیا- اضطھاد مزدوج للمرأة 
. ثالثا-حق النساء في تقریر حیاتھا الجنسیة 

. رابعا-حریة الحركات النسائیة 
.خامسا-حق النساء في  العمل، ودورھا في النضال كجزء من الحركة العمالیة والنقابات 

 .سادسا- حیاة ونضال المرأة في المناطق الریفیة 
.سابعاً - نضال النساء إلنقاذ األرض و البیئة

 .ثامناً - الجوع وسوء التغذیة في عالم كثیر اإلنتاج 
 .تاسعاً -الدفاع عن السكان األصلیین والقومیات المضطھدة و ضد العنصریة

عاشرًا - الشابات و وضعھم والصراعات في العمل والدراسة. الریاضة والترفیھ و مشاركتھم  في الحركات النسائیة
والسیاسة

١١  - دراسة  تجارب النساء في البلدان االشتراكیة في القرن العشرین
١٢-الحروب العدوانیة ودور المرأة في نضاالت التحرر والكفاح من أجل االستقالل

١٣- حالة المھاجرین
یمكن إدخال مقترحات ورش العمل في الجلسة العامة الختامیة المشتركة  

(...).
سنقرر في االجتماع الدولي القادم لمناقشة موضوعات منسقي  ورش العمل 

١٢- البرنامج الشامل: وھو یغطي طوال فترة انعقاد المؤتمر واألنشطة الثقافیة مثل الریاضة والموسیقى، والرقص،
وتصمیم شعارات وأفكار الكتاب، وأكشاك المعلومات وھلم جرا

١٣- الذروة في البرنامج الثقافي الشامل ھي اللیالي الثقافیة ومسابقة األغنیة الدولیة
 .في  الیوم  2 و 3 و 4  ستقام أمسیات ثقافیة و فولكلوریة  من جمیع القارات 

آسیا  وأفریقیا وأوروبا وأمریكا و إسترالیا..سیقدمون أمسیات مشتركة 


