AGENDA TRIMESTRAL D’ORGANISMES MULTILATERALS

Gener - Març 2011

Teniu a les mans l’agenda trimestral d’organismes multilaterals, que forma part del marc de col·laboració entre el Comissionat
d’Afers Exteriors i Cooperació del Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya i el Secretariat del Fòrum
UBUNTU. Tal com en les darreres edicions, recollim aquí el calendari de les principals reunions i cites en l’àmbit de les Institucions
Internacionals durant els propers tres mesos: les Nacions Unides (incloent-hi també les seves agències i programes principals), les
Institucions de Bretton Woods (Fons Monetari Internacional i Banc Mundial), l’Organització Mundial de Comerç, i altres cites d’actors
(stakeholders) de diferent naturalesa, així com algunes reunions de societat civil que es consideren que tenen importància en
l’agenda internacional. Pel que fa als ítems recollits a l’agenda, aquests són diversos i reflecteixen els principals temes que
configuren l’actual dinàmica internacional: drets humans, desenvolupament, finances, gènere, canvi climàtic, seguretat alimentària,
pau i desarmament, etc.
Com veureu, es presenta la data juntament amb el nom de l’esdeveniment (a més de la traducció al català, hem optat per mantenir
l’anglès per ser aquest l’idioma més estès en aquest àmbit), l’organització convocant (sinó s’indica expressament, per defecte és
una activitat inclosa en el marc de Nacions Unides o de la societat civil), el lloc on se celebra la reunió i l’enllaç web. Igualment s’ha
optat per destacar aquelles cites que creiem més rellevants, sigui per oportunitat o per repercussió a l’agenda internacional.
Finalment, els colors persegueixen també orientar sobre les diferents grans temàtiques a què responen cada conjunt de reunions
(vegeu la llegenda que trobareu al final).
Aquest primer trimestre del 2011 no es presenta molt actiu pel que fa a l'agenda internacional. Tot i això, sí que es produirà un
esdeveniment central pel que fa a la societat civil internacional. Concretament es celebrarà a Dakar (Senegal) del 6 al 11 de febrer
una nova edició del Fòrum Social Mundial, en un retorn a l’Àfrica després d’uns quants anys d’absència. També volem destacar
que el 2011 és l’Any Internacional dels Boscos, l’Any Internacional dels Afro descendents, l’Any Internacional de la Química i l’Any
Internacional de la Joventut.
Secretariat del Fòrum UBUNTU

GENER
Data
17-04
17-04

Esdeveniment
48è Comitè per l’Eliminació de la Discriminació contra les Dones (48th session of the
Committee on the Elimination of Discrimination against Women)
56 sessió del Comitè pel Drets de l’Infant (56th session of the Committee on the Rights of the
Child)

24-04

9a sessió del Fòrum de Nacions Unides sobre Boscos (United Nations Forum on Forests, ninth session)

26-30

Reunió Anual del Fòrum Econòmic Mundial (World Economic Forum Annual Meeting)

27

Dia Internacional de Conmemoració en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust (International Day of
Commermoration in Memory of the Victims of the Holocaust)

Lloc
GINEBRA
(Suïssa)
GINEBRA
(Suïssa)
NOVA YORK
(EEUU)
DAVOS
(Suïssa)

Organització
OHCHR
OHCHR
UN

FEBRER
Data
01-07
04

06-11
08
08

Esdeveniment

Lloc

Organització

Setmana Mundial de l’Armonia entre diferents confesions (World Interfaith Harmony Week)
Dia Mundial del Càncer (World Cancer Day)

Fòrum Social Mundial 2011 (World Social Forum 2011)
UNCTAD Revisió de Comerç i Medi Ambient (UNCTAD’s Trade and Environment Review 2009/2010)

Fòrum de Societat Civil de la Comissió pel Desenvolupament Sostenible

09-19

49a sessió de la Comissió pel Desenvolupament Sostenible (49th Session
of the Commission for Social Development)

22-23

Consell General de l’Organització Mundial del Comerç (WTO General Council)

DAKAR
(SENEGAL)
GINEBRA (Suïssa)

NEW YORK
(EEUU)
NEW YORK
(EEUU)
GINEBRA
(Suïssa)

UNCTAD

UN
WTO

MARÇ
Data

Esdeveniment

Lloc

Organització

01-05

XII Reunió Internacional d’Economistes sobre la Globalització, desenvolupaments i les seves problemàtiques
(XII International Meeting of Economists on Globalization and Development Problems)
2a reunió preparatòria de la Conferència de Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible (United
Nations Conference on Sustainable Development, 2nd preparatory meeting)

LA HAVANA
(CUBA)
NEW YORK
(EEUU)

WTO

07-08
08
21
21-27

Dia Internacional de la Dona (International Women’s Day)
Dia Internacional per l’Eliminació de la Discriminació Racial (International Day for
the Elimination of Racial Discrimination)
Setmana de la solidaritat amb els pobles lluitant contra el Racisme i la Discriminació Racial (Week of Solidarity
with the Peoples Struggling against Racism and Racial Discrimination)

22

Dia Mundial de l’Aigua (World Water Day)

24

Dia Mundial de la Tuberculosi (World Tuberculosis Day)

UN

Llegenda explicativa:
COLORS:
Desarmament
Desenvolupament
Dia Internacional o Universal
Drets Humans
Medi Ambient
Societat de la Informació
DESTACATS:
Les cites més rellevants es destaquen fent servir un cos de lletra més gran.

ACRÒNIMS:

OHCHR: ( Office of the High-Commisioner for Human Rights) Oficina de l’Alt Comissionat pels Drets Humans
UN: (United Nations) Nacions Unides
UNCTAD: (United Nations Conference on Trade and Development) Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament
WTO: (World Trade Organization) Organització Mundial del Comerç

