
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 مشتركةستباع بطاقات لعامة الناس لصالح الجمعیة العالمیة للمرأة  في مساء الیوم الخامس
عرض بعض األغاني العالمیة تم إعدادھا في مختلف  البلدان والقارات،  كجزء من البرنامج الشامل بشأن المؤتمر

العالمي المعني بالمرأة ھدفھا ھو إدراج العدید من المواھب، وخاصة الشابات والفتیات لنشید المؤتمر العالمي المعني
  بالمرأة

١٤- علینا تعزیز وتكثیف عمل المنسقین العالمي وحل جمیع المشاكل الفنیة والموضوعیة للتعاون.  العمل على تنفیذ
المھام المقررة في كراكاس *اللجنة التحضیریة وظیفتھا التنسیق للمؤتمر العالمي الثاني . لیس ھناك تنظیم أو بنیة

سیاسیة. وھي تعمل دیمقراطیا، تحترم استقاللیة الدول والمنظمات المشاركة، وأنھا تعمل على أساس المبادئ والوثائق
(األساسیة التي اعتمدت للمؤتمر العالمي األول للمرأة. "(قرارات كاراكاس

المھمة الرئیسیة للمنسقین ھي:
●اإلعداد للمؤتمر العالمي الثاني المعني بالمرأة  

● االتصال مع اللجنة العالمیة للقارات 
● مساھمة جمیع الخبرات واآلراء  من  أنحاء العالم 

تركیز اللجنة یتم على أساس إبالغ  وتعبئة النساء في مختلف البلدان والقارات ، وكذلك لكسب أعداد  جدیدة من النساء 
من مختلف بلدان العالم  لحضور المؤتمر العالمي الثاني المعني بالمرأة في عام 2016 في نیبال. على إعتبار أن نیبال

ستستضیف المؤتمر العالمي الثاني المعني بالمرأة، وفقا لقرار كاراكاس، عدد منسقي مؤتمر آسیا توسعت ألربعة أعضاء
 . ونائبین. یوصى المؤتمر في آسیا الختیار امرأتین كمنسقین إحداھم من نیبال

. على منسقي القارات تحمل مسؤولیة األمور المادیة ألعضائھم 
لكن لجنة التضامن من "نساء العالم" تتحمل مسؤولیة العمل التابع للجنة بأكملھا 

 ١٥- تؤكد مقررات مؤتمر العالمي األول المعني بالمرأة

١٦- المؤتمر مفتوح لجمیع النساء والفتیات،  وقبول مبادئ وأھداف   المؤتمر العالمي المعني بالمرأة وتتصرف وفقا
        لذلك.و استبعاد الفاشین من المؤتمر واألصولیین الدینیین، و المنظمات الكارھة للمرأة ذات السلوكیات العدوانیة

 ١٧- یتم تنظیم المؤتمر مستقًال مالیاً و غیرمرتبط حزبیاً . یتم تنظیم اإلعالن و التمویل والبرامج بالتعاون والمساواة

١٨- یتم العمل في جومن الثقافة و الدیمقراطیة  والتضامن

١٩ - العملیة التحضیریة للنساء في كل بلد تقوي الحركة النضالیة في  العالم، و مسؤولة عن تمویل
        وتنفیذ عملھم والتعبئة و دعوة منظمات جدیدة  للمشاركة في المؤتمر العالمي المعني بالمرأة 


