
نساء من العالم تتسلق أعالي الجبال

دعوة للمؤتمر العالمي االثاني المعني بالمرأة
من ١٣ حتى ١٨ آذار ٢٠١٦ في  كاتماندو، نیبال، أس 

 ظروف الحیاة صعبة، وكفاح النساء في ھذه الظروف أصعب
سواء  في البلدان االمبریالیة القویة أو في البلدان النامیة الفقیرة تتعرض النساء لإلضطھاد واإلذالل و اإل ستغالل . منذ 

 األزمة االقتصادیة العالمیة الحالیة و حالة النساء تدھورت أكثر وھذا  یسلبھا الحق في العیش  بسالم وكرامة
فعامالت النسیج في بنغالدیش  تكافح متحدة ضد المستغلین و قواھم .  .الممرضات في ھولندا تطالب بأجور الئقة 

 والنساء في جنوب أفریقیا تناضل من أجل األمن الوظیفي و حریة الرأي
النساء من أوروبا الشرقیة یتم االتجار بھم كعبید جنس 

المھاجر المكسیكي یكافح من أجل البقاء والعیش بحیاة كریمة 
تحارب النساء من دول مختلفة لنیل حقوقھا . ففي الشرق األوسط من أجل الدیمقراطیة والحریة. المرأة الریفیة ونساء 
الشعوب األصلیة في آسیا وأمریكا الالتینیة تدافع عن األرض ومواردھا وعن أصولھا  في الدم والعرق، ولكن الفقر
والعنف ھي أیضا اللھب والحطب الذي  یمكن أن تندلع منھ معارك غاضبة لدینا. في جمیع أنحاء العالم تنظم النساء و
قواھا  لكسر سالسل  نظام عفا علیھ الزمن! المرأة تبحث عن آفاق جدیدة  وفقا لرؤى ومستقبل ناصع , المرأة المحررة
في المجتمعات المحررة أسست المؤتمر العالمي األول المعني بالمرأة الذي عقد في كاراكاس، فنزویال في عام 2011
وأظھرت الحركات النسائیة في  مختلف أنحاء العالم معا أن نضال النساء  و الحركة النسائیة سوف تحقق المزید من

  النجاح واتتقدم في كل أنحاء العالم
وأحیت النساء من جمیع أنحاء األرض في المؤتمر العالمي األول للمرأة، إرث الذكرى الذھبیة المائة ١٠٠  لیوم المرأة 

العالمي، بدًأ  من   كالرا زیتكن و بقیة  مناضالتنا و روادنا  العظام. على الرغم من العقبات الرئیسیة و الضحایا و
نضالنا المتزاید لتحریر المرأة حان الوقت   للتعاون
 مًع ا والنضال للوصول إلى مستوى أعلى و أفضل

 نحن أقوى  بزرع  بذور التغییر اآلن و الوقت أصبح مھیئاً  تعززه الخبرة  وااللھام بعد  أول مؤتمر إنعقد في كراكاس 
 جمیع نساء  العالم والعالم أجمع, یكافحون  للعیش من أجل عالم أفضل للنساء  و البشریة جمعاء 

 معاً للكفاح من أجل إنعقاد المؤتمر العالمي الثاني المعني بالمرأة
الذي سیبدأ من  الفترة  13 إلى 18 مارس 2016  في كاتماندو/ نیبال في آسیا

نحن ندعو نساء العالم! للقدوم إلى نیبال، حیث لعبت المرأة   دورا ھاما جدا في تاریخ نضاالت الشعوب. فالنساء  تقف
 في الصفوف األولى للحركة الشعبیة والمقاومة في  العالم, للوصول إلى مجمتع متقدم

المشاركة  في المؤتمر العالمي الثاني المعني بالمرأة،  ھي عالمة مؤثرة للبحث عن أسباب الظلم و النضال  ضد النظام 
الذي یجبرنا على حیاة االستغالل . دعونا  نناضل معا، وننظم أنفسنا و جمیع حركات التحرر في العالم إلتخاذ  خطوات

 عمالقة نحو تحریر المرأة

یا نساء العالم اتحدوا! لكسر سالسل  االستغالل واالضطھاد و التخلف!
معا في النضال لتحریر المرأة

منسقي المؤتمر العالمي المعني بالمرأة  ١٤/ ١٠ / ٢٠١٣ 


