
مھرجان نضاالت من أجل إنھاء التقشف
البرنامج

2022سبتمبر28األربعاء

____________

13:00-15:00

اإلنھاء الفوري للتقشف

العالمیةاالجتماعیةالعدالةمنظمةوFTCتنظیممن

ستعرف ھذه الجلسة نشر تقریرین باإلضافة إلى إطالق حملة إنھاء التقشف و نشر بالغ صحفي. وسیشارك في الجلسة إیزابیل أورتیز و
شاران بورو وخوان سومافیا وجایاتي غوش وسیفاس لومینا وروبیرتو بیسیو وألكسندر كینتیكیلینیس وجي بي بوھوسالفسكي وماثیو

كامینز.

تقدیم شیرین طلعت: تحالف آراب واتش

تسییر كیارا ماریوتي – أوروداد

https://eurodad-org.zoom.us/webinar/register/WN_3lhWwfT5SFaz9NBi6sQ45gالتسجییل:رابط

____________

2022سبتمبر29الخمیس

9:00-11:00

مواجھة عالم یسوده التقشف

من تنظیم أیبون انترناشیونال

تسلط ھذه الجلسة الضوء على واقع وآفاق مقاومة التقشف عبر العالم وترسم صورة للعوائق التي تخلقھا البنى االقتصادیة والجھود المبذولة
للتغلب علیھا.

https://eurodad-org.zoom.us/webinar/register/WN_HkNEVYtQRgavfw0kni1Szgالتسجیل:رابط

----------------------------------

11:00-13:00

حدث إطالق حملة ومھرجان إنھاء التقشف

سیشھد الحدث تقدیم ثالثة تقراري أساسیة

أید،وكریستیان،FTCطرفمنالتعافيبشأنالشعوبتقریر●
تقریر إنھاء التقشف من طرف إیزابیل أورتیز وماثیو كامینز،●

https://eurodad-org.zoom.us/webinar/register/WN_3lhWwfT5SFaz9NBi6sQ45g
https://eurodad-org.zoom.us/webinar/register/WN_HkNEVYtQRgavfw0kni1Szg


وأوكسفامدافیدكوستودیوغرازیلطرفمنالتقشفوظاللوالكاراییبالالتینیةأمریكافي19كوفیدجائحةفاتورةیدفعمن●
المساواة.ومنسقاالقتصادیةالعدالةLACو

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WCxQm4zSQoKFZb5tRx1Cqwالتسجیل:رابط

_________

13:00-15:00

FIAالالمساواةمكافحةتحالف

FIAالالمساواةمكافحةتحالفتنظیممن

زامبیافيالدوليالنقدصندوقفرضھاالتيالتقشفاجراءاتضدالمناضلینFIAمنناشطینبمشاركةاالستراتیجیةووضعتشاركجلسة
وكینیا وغیرھا من الدول. ستتیح ھذه الجلسة فرصة للتعرف على ما یجي في دول أخرى ومدى نجاح نضال الشعوب ضد ھذه االجراءات

وسبل تعزیز ھذا النضال.

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_T_XxtXP4TI6VVX46TcXP4gالتسجیل:رابط

----------------------

2022سبتمبر30الجمعة

09:00-11:00

منتدى الشباب األوروبي

من تنظیم منتدى الشباب األوروبي

تقدیم تقریر یشمل شھادات بشأن سنوات التقشف في اسبانیا.

https://eurodad-org.zoom.us/webinar/register/WN_ogTrUcJGTaysglVPo5BiQQالتسجیل:ربط

_______

11:00-13:00

العدالة الضریبیة والتقشف: بدائل من أجل تعافي اقتصادي یخدم الشعوب وتقوده دول الجنوب

GQTJالضریبیةالعدالةأجلمنالدوليالتحالفتنظیممن

ھناك امكانیات كبیرة التخاذ اجراءات تروم العدالة الضریبیة وبناء مرونة مالیة تضع الشعوب وكوكب األرض في صلب أولویاتھا. ویھدف
ھذا الحدث إلى توفیر فضاء لمناقشة ھذه البدائل وتسلیط الضوء على طرق تكییف أجندة العدالة الضریبیة لتساھم في دعم جھود مكافحة
التقشف. وتضم الئحة المتدخلین: أدریان فالكو وشیناي موكومبا و منظمة العدالة الضریبیة آلسیا وممثلین عن منظمات أخرى سیتم تأكید

حضورھا الحقا.

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_oLcASnQ1QnyvP6RL4e77SQالتسجیل:رابط

_____________

13:00-15:00

الثانیةالجلسةFIAالالمساواةمكافحةتحالف

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WCxQm4zSQoKFZb5tRx1Cqw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_T_XxtXP4TI6VVX46TcXP4g
https://eurodad-org.zoom.us/webinar/register/WN_ogTrUcJGTaysglVPo5BiQQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_oLcASnQ1QnyvP6RL4e77SQ


FIAالالمساواةمكافحةتحالفتنظیممن

تتطرق ھذه الجلسة إلى سبل وضع بدایل أومجاس شعبي أو محكمة تزامنا مع انعقاد االجتماعات السنویة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
 2023اكتوبرفيمراكشفي

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYsd-qhrD8tGdAejIeY4Pt-7L3Fgz1t6Xxrالتسجیل:رابط

----------------

15:00–17:00

كیف یمكن للفھود أن تغیر مواقعھا؟ دراسة نقدیة عن توجھ «العالمیة التقدمیة» الذي یتبعھ البنك الدولي إزاء نظام الحمایة االجتماعیة.

حوار ینظمھ آكت كراش سویدن، أكشن أیغینست ھانجر، فرانس أند دیفابمنت باثوایز

في سیاق عالمي تؤدي فیھ األزمات الغذائیة واالقتصادیة الى تھدید األمن الغذائي والدخل، أصبحت األجندا االجتماعیة العالمیة أكثر الحاحا
من أي وقت مضى. تقریر ھل یمكن للفھود أن تغیر مواقعھا؟ ھو دراسة نقدیة عن توجھ «العالمیة التقدمیة» الذي یتبعھ البنك الدولي إزاء

نظام الحمایة االجتماعیة. بناًء على نتائج التقریر، ستستكشف ھذه المقابلة كیف یعكس توجھ البنك الدولي والمؤسسات التمویلة الدولیة تطبیق
سیاسات التقشف في دول الجنوب.

المتحدثون: دایلي سیبون، ایزابیل فري

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_bEUjCXhwTDmVvGtOGyjpBAالتسجیل:رابط

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYsd-qhrD8tGdAejIeY4Pt-7L3Fgz1t6Xxr
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_bEUjCXhwTDmVvGtOGyjpBA

