
جدول األعمال –االجتماع العالمي لالستراتيجية  –الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

لخمسة المقبلة إلعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، استجابًة ما هو العمل الجماعي ذو الطابع التحّويلي الذي ستؤديه الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على مدى السنوات ا

 لألوضاع العالمية؟ 

السبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنين

]مع حجز حجرة الفندق، في مكان انعقاد المؤتمر[صباحاً  8:45الفطور، حتى 

يوم الحركات االجتماعية 

]الفريق العامل المعني 

بالحركات االجتماعية 

والمجموعات الشعبية 

 فقط[

تسجيل المشاركين في 
االجتماع العالمي 

  لالستراتيجية

تسجيل المشاركين في اجتماع 
االستراتيجية العالمية )تابع( 

 ]صباحاً[

االجتماعات التحضرية للجنة 

 التخطيط لجنة  التوجيهية/

ولجنة /أعضاء اللجنة التوجيهية[

]التخطيط

تحليل التحديات العالمية والفرص من 

أجل االرتقاء بالحقوق االقتصادية 

 األعضاء[]كل واالجتماعية والثقافية 

  الفريق العامل المعنيعرض 

 الحركات االجتماعيةب

والمجموعات الشعبية

  لمجموعات صغيرة مناقشات

مشاركين من متعددة اللغات ل

مختلف المناطق

دعم شبكتنا لزيادة التأثير: وضع أهداف 

]كل مشتركة للسنوات الخمس القادمة 

 األعضاء[

 ت لمجموعات صغيرة مناقشا

مشاركين من متعددة اللغات ل

مختلف المناطق

اليوم المخصص لخطط عمل الفرق 

]كل األعضاء، مقسمين إلى  العاملة

 [فرق عاملة

  الحوار حول تداعيات تبني أهداف

 عملية للشبكة كلها

  إعداد إطار لخطة عمل لمدة

سنتين، ومنح األولوية 

بعينها لمشروعات/أعمال

الخطوات والنتائج، 

والتقييم  ،التالية

األعضاء[]كل 

]في مقر انعقاد االجتماع[ 2:00 – 12:30، الغداء

الجتماع العالمي لالجلسة االفتتاحية 

 ]كل األعضاء[  لالستراتيجية

  :ترحيب بالحضور وتمهيد

والمبادئ  ،نموذج العمل

واألسباب التي دفعتنا  ،األساسية

االجتماع العالمي  لعقد

 لالستراتيجية

  :الفرق تقارير تقييم الشبكة

 العاملة

  استقبالحفل 

فعالية عامة حول حالة الحقوق 

جتماعية والثقافية االقتصادية واال

 في األرجنتين

، جامعة بوينس مساءً  06:00-7:30

 آيرس، كلية الحقوق، القاعة الكبرى

نقاط التوافق الناشئة

  للفريق العامل العرض الثاني

بالحركات االجتماعية  المعني
 والمجموعات الشعبية 

الدروس المستفادة من حاالت التعاون 

 ]كل األعضاء[على مستوى الشبكة 

 النهوض بحقوق : 1موضوع

األرض والموارد اإلنسان المتصلة ب

 الطبيعية

 الوصول إلى  ضمان: 2موضوع
يخص الحقوق العدالة في ما 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية: 

المنظمات غير الحكومية من  حملة

الملحق البروتوكول االختياري أجل 

بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

دعم شبكتنا لزيادة التأثير: وضع أهداف 

مشتركة للسنوات الخمس القادمة 

)تابع(

  المنبثقة عنتجميع األهداف 
االجتماع العام بناء على مناقشات 

، مجموعات العمل الصغيرة

 وتحديد هذه األهداف

  النتيجة المشتركةمناقشة 

اليوم المخصص لخطط عمل الفرق 

)تابع(العاملة 

 حول  مناقشات تتمحور
أو الحوكمة أو  المشروعات

التآزر

ُتخطط * النصف الثاني من هذا اليوم 
التخطيط في له  اللجنة التوجيهية ولجنة 

 .الفريق العامل

األمن  حول عمل حلقة

]متاحة لجميع والحماية 

، وتنتهي عند  األعضاء

 [الساعة الخامسة مساءً 

 استراحة  مسائية
]ليس هناك جلسات  

رسمية[

 مساءً  5:00استراحة مسائية، بدءاً من 
]ليس هناك جلسات رسمية. هذا الوقت مخصص 

ينظمها  للحوارات أو مآدب العشاء  التي
األعضاء[

 مساءً  5:00 استراحة مسائية، بدءاً من 
]ليس هناك جلسات رسمية.هذا الوقت مخصص 

للحوارات أو مآدب العشاء  التي ينظمها 
األعضاء[

 07:30 – 06:00 زيارة للحديقة التذكارية
 مساءً 

لجميع األعضاء، الصعود إلى الحافالت  ]متاحة
[مساء 05:30الساعة 




