
مؤتمر العالم للسیدات المناضالت الذي إنعقد في
كراكاس / فنزویال  من 4- 8 مارس 2011  

 إتخذ باإلجماع قرارت بشأن مستقبل الحركة المتشددة للنساء في الجلسة الختامیة في 7 آذار، 2011 و ھي:

نحن متفقون على المبدأ التوجیھي من أعمالنا: من أجل تحریر النساء والنضال ضد االمبریالیة و مكافحة استغاللھا 
* للعمال في جمیع أنحاء

العالم ،ضد الجوع ضد البطالة الجماعیة، ضد تدمیرالبیئة والطبیعیة، ضد   تبعیة الشعوب للدول اإلمبریالیة، وضد
 االستعمار واالستعمار الجدید

التغییر التاریخي ضروري ال یمكن أن یتم بمجرد أوراق وتغییر األشخاص وإنما ھو شأن رسمي و یحتاج الى تغییر 
* النظام

 الرأسمالي السائد بشكل أساسي  . ألنھ سبب األزمة االنسانیة ومشكلة خطیرة تحتاج الى حل

* نرید عالم عادل ، یتضمن العدید من الحركات النضالیة والعدید من التجارب والمنظمات

الكثیر منا یعمل من أجل بدیل اشتراكي لإلستجابة لرغبات وأحالم عالم أفضل. ولكن أفكارنا مختلفة جدا. لھذا السبب من 
* الضرورة علینا مناقشة

الصراعات المختلفة التي تواجھھاالنساء من االستغالل الجنسي ، و إضطھاد النساء و األطفال وألجل المساواة مع الرجل
في األجور والحق في عمل الئق وآمن ، والحقوق االجتماعیة و حمایة البیئة، ومكافحة العنصریة و القضاء على كراھیة

. األجانب ، الحق في المشاركة السیاسیة المتساویة

جمیع المنظمات النسائیة العالمیة یجب أن تعمل معا بشكل موثق،  لتكوین الصداقات معاً ، و التعلم من بعضھم  البعض 
* والكفاح معا. ھذه كانت الرسالة

.الرئیسیة للمؤتمر العالمي األول للمرأة في عام ٢٠١١   في كراكاس / فنزویال

نضال الحركات النسائیة من مختلف  البلدان ضد اإلستعباد و اإلستغالل و إضطھاد المرأة  ,  أمر ضروري  للتعلم و 
* التغییر . و لتقدم المرأة والعلماء

  والفنانین والشابات فكریا و بشكل دیمقراطي 

نرید مؤتمرات دولیة أكثر لیبرز دور المراة في تطویر وتعزیز الحركة النسائیة الوطنیة واإلقلیمیة والقاریة والدولیة! 
* یجب أن تجري كل خمس سنوات في

 كل قارة وفي مناطق مختلفة 

في غضون  سنة، سنتباحث تجارب و مقررات المؤتمر العالمي للمرأة  و اإلبقاء على النجاحات التي تحققت و تجاوز 
* الضعف في عملیة االعداد والتنفیذ

في ھذا الوقت تتخذ في اإلجتماعات القاریة الوطنیة وكذلك اإلقلیمیة ،  لجنة المبادرین السابقة التي ستعمل مؤقتا خالل 
* عام حتى تنتخب اللجنة العالمیة

    النھائیة
 

في االجتماعات القاریة و اإلقلیمیة (آسیا و أفریقیا و الشرق األدنى والشرق األوسط و أوروبا و أمریكا الالتینیة 
* و أمریكا الشمالیة) ، ویتم



تحدید ممثلتین رئیسیتین  واثنتین من نواب في كل منطقة / قارة
ھذه التركیبة یمكن توسیعھا لتلبیة االحتیاجات في التحضیر للمؤتمر العالمي الثاني للمرأة , و حتى یتم تحدید  مكان .
انعقاد المؤتمر العالمي المقبل المعني بالمرأة، وتأتي من كل منطقة  / قارة امرأتین باإلضافة إلى اللجنة التحضیریة

 العالمیة

یجب أن یكون تحدید الممثلین في اللجنة التحضیریة للمؤتمر العالمي الثاني نتیجة لعملیة دیمقراطیة تشمل الحركة 
* النسائیة

اللجنة التحضیریة للمؤتمر الثاني وتنسیق وظیفتھا العالمیة. لیس لدیھا   تنظیم سیاسي أو ضوابط مقیدة  ألنھا ستعمل
*بشكل دیمقراطي، في مستوى معین و

تحترم استقاللیة الدول والمنظمات المشاركة. تعمل على أساس المبادئ و الوثائق األساسیة التي قررت في  المؤتمر 
العالمي األول للمرأة

نحن نرید تطویر الحركة النسائیة المناضلة في كل بلد والتركیز والتعاون  لمكافحة و درء خطر الحروب . باإلضافة إلى 
*ذلك، سوف نقوم بتطویر مختلف

أشكال النضال و التضامن والتعبئة. سنقوم بنشر القرارات، التي اعتمدت من قبل النساء خالل الجمعیة العامة 
 والمندوبین في ورش العمل

على مدار العام نجعل حملة التحضیر ل ٨  آذار، ألھمیتھ التاریخیة الستعادة یوم ذكرى و نضال النساء حول العالم من 
*أجل حقوقھم وتحررھم، ضد الھیمنة

 الرأسمالیة، ضد النظام األبوي، ضد اإلمبریالیة والنضال من أجل تحریر اإلنسانیة 

نشارك في ١  مایو- أیار- الیوم العالمي لنضال الحركة العمالیة. الننا أخذنا موقفنا من أجل حقوق العمال ومكافحة عمالة 
* األطفال

٢٥ تشرین الثاني، ھو الیوم لمناھضة العنف ضد النساء، فعلینا مكافحة جمیع أشكال العنف ضد المرأة ! خاصة *  
* العنف نتیجة

   العدوان اإلمبریالي والحرب ضد  الدول، حیث النساء ھن ضحایا الحرب الجائرة

نعلن أن نضال الحركة النسائیة العالمیة المناضلة ھو  جزء ال یتجزأ من نضال العمال و الشعوب و البشریة جمعاء من 
* أجل تحررھم

* ننظم النساء و  نعمل على تطویر الموقع الحالي بحیث نطبق جمیع البنود للمؤتمر العالمي المعني بالمرأة 

دعونا نعمل معاً عبر الحدود الوطنیة و اللغویة  و االستفادة من االمكانات و الخبرات  والثقافات المختلفة لدینا و 
* نستخدمھا لتعمیق أشكال مختلفة من

التواصل والتنسیق والتعاون لتوسیع عملنا معا لنخترق كل الحواجز بمساعدة التواصل والتضامن المتبادل، من أجل 
 تعزیز الحركة العالمیة للنساء المكافحة

 ! تحیا المؤتمرات العالمیة للحركة النسائیة المناضلة 
! قدما في تحریر المرأة واإلنسانیة

 ھذا ھو موقفنا ونضالنا  و التحدي في القرن ال ٢١ 




