
٢٠ - النساء في مؤتمر البلد المضیف نیبال العالمي للمرأة في عام ٢٠١٦    یتحملون مسؤولیة
إضافیة و خاصة  بدعم خاص من الجمیع   والعمل على أساس قرارات مؤتمر كراكاس والمساواة

في الحقوق على قدم المساواة مع غیرھا من نساء العالم "في لجنة منظمة متعددة األطراف معا

٢١ - من جمیع القارات تدعو القوى المضیفة و المشاركة  لدعم النساء في البلد المضیف في الوقت المناسب مع قوى
نسائیة كافیة في عملھم المكثف . و عملھم یتم بالتنسیق و اإلشراف  من قبل االجتماع العالمي للمنسقین جنبا إلى جنب مع

 .النساء من البلد المضیف، التي تشرف علیھ و تنسقة
 مقررات االستقالل المالي 

٢٢ - المنسقون یؤكدون مجددا أھمیة ا الستقالل المالي للمؤتمر العالمي المعني بالمرأة. تم تطویر المسؤولیة المشتركة
 لتمویل مستقل في وقت الحق في إطار المبادئ التوجیھیة

التالیة:
● لكل نشاط توضع خطط للمساھمات المالیة لدیھا في االعتبار  

الشيء األكثر أھمیة ھو أن جمع التبرعات من الجماھیر.یتم توضیحھ   كما أثبتتھ في مؤتمر كراكاس : من المستحیل 
●  جمع التبرعات في كل بلد ! ففي كثیر من األحیان

 یعطوھا للفقراء 
●كل حركة نسائیة لدیھا طریقتھا الخاصة التي تحصل بھا على التبرعات 

٢٣ - نحن نخطط إلنتاج  تي شیرت  للمؤتمر العالمي الثاني المعني بالمرأة, لتصمیم شعار من قبل غابرییال من  الفلبین
ویتم إنتاجھ  في بنغالدیش.شعاره أل جل المؤتمر العالمي الثاني المعني بالمرأة في عام ٢٠١٦  في نیبال. غابرییال

ستقترح  و تقوم بإرسال اثنین أو ثالثة تصامیم مختلفة للشعار للمنسقین لغایة  ١٥ / ١٢ .یتم دراسة اللوغو و الشعار من
Joms قبل اللجنة المنسقة و عرض وجھة نظرھم بالموافقة أو التعدیل         حتى تاریخ ٣١ /١٢ و توضیحا مع

.غابرییال
  قرارات بشأن ثالثة أیام من النضال

٢٤- المنسقون سیوضحون طریقة النضال في یوم ٨ آذار و ١ أیار و ٢٥ تشرین الثاني للدعوة إلى مزید من االشتراك
في جمیع القارات. الدعوة لتقویة الحركة النسائیة المتشددة في البالد والوعي المتنامي للحركة النسائیة العالمیة المتشددة

 ونشر فكرة المؤتمر العالمي المعني بالمرأة.   *قرارات لمزید من التخطیط

٢٥- وقد أظھرت لنا نتائج المؤتمر األول للمرأة و الخبرة السابقة كیفیة التحضیر كیفیة التحضیر في
وقت مبكر وبشكل جماعي للمؤتمر الثاني .  و االجتماع العالمي الثالث للمنسقین في عام ٢٠١٤ سیتم

   إجراء تخطیط مفصل لجمیع عملیات حتى عام ٢٠١٦

٢٦ -االجتماع العالمي الرابع للمنسقین  عام ٢٠١٥  من ٣/ ١٠ حتى ١٦/ ٣ / ٢٠٠١٥  في نیبال. الذین یمكنھم 
الحضور مدعوون للمشاركة  في الیوم العالمي للمرأة. ٨/ ٣  في نیبال

٢٧ - قبل اكتوبر تشرین االول عام ٢٠١٤، سیتم إجراء االجتماع العالمي الثالث لمنسقي المؤتمرات القاریة و
 المؤتمرات اإلقلیمیة في جمیع المناطق / القارات


