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تتألف آلية الجهاز الحكومي لإلسكوا من اللجنة الوزارية التي 
تعتبر أعلى هيئة في المنظمة، وتتبع لها هيئات فرعية،  هي 

اللجان التشريعية واالستشارية.

وتتألــف اللجنــة من تســع هيئــات فرعية حكوميــة دولية هي 
اللجنــة التنفيذيــة وثمانــي لجــان متخصصة توّجــه صياغة 

برنامــج العمــل وتطبيقــه وتقييم أدائه، وتؤدي دورًا رئيســًا 
فــي توجيه جميع أنشــطة اإلســكوا وتنســيقها.

وتجتمع هذه اللجان، مرة كل سنتين، باستثناء لجنتين 
تجتمعان بشكل سنوي.

The ESCWA intergovernmental machinery consists of the 
Commission as the highest body within the organization and, 
reporting to it, the subsidiary legislative and advisory bodies.

There are nine intergovernmental bodies: the Executive 
Committee and eight specialized committees that guide 
the formulation, implementation and evaluation of the 
work programme and play a key role in steering and 
coordinating all ESCWA activities.

All committees, but two, meet every two years and report 
to the biennial session of the Commission. 

اجتماعات
دولية حكومية 
Intergovernmental
Meetings



6 Intergovernmental Meetings

Technology for Development

Natural Resources

Economic Development and Integration

Statistics

Social Development

Governance and Conflict Issues

Gender and Women Issues

Executive Committee

Seventeenth Session of the Committee 
on Transport and Logistics

Cairo
23-24 January

First Session of the Committee on Technology 
for Development

Dubai
11-12 February

Twelfth Session of the Committee 
on Water Resources

Amman
22-24 March

Twelfth Session of the Statistical Committee Beirut
4-5 April

Third Meeting of the Executive Committee Rabat
6-7 May

Eleventh Session of the Committee on Energy Cairo
14-16 May

Fifth Meeting of the ESCWA Technology Centre’s 
Technical Committee

Beirut
23-24 May

Eighth Session of the Committee on Women Beirut
4-5 October

Eleventh Session of the Committee on Social 
Development

Khartoum
17-18 October 

Twenty-third Meeting of the Regional Coordination 
Mechanism

Beirut
20-21 November



اجتماعات حكومية دولية7

الدورة السابعة عشرة للجنة النقل واللوجستيات
القاهرة

24-23 كانون الثاني/
يناير

الدورة األولى للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية
دبي

12-11 شباط/فبراير

عّمانالدورة الثانية عشرة للجنة الموارد المائية
24-22 آذار/مارس

بيروتالدورة الثانية عشرة للجنة اإلحصائية
5-4 نيسان/أبريل

الّرباطاالجتماع الثالث للجنة التنفيذية
7-6 أيار/مايو

القاهرةالدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة
16-14 أيار/مايو

بيروتاالجتماع الخامس للجنة الفنية لمركز اإلسكوا للتكنولوجيا
24-23 أيار/مايو

بيروتالدورة الثامنة للجنة المرأة
5-4 تشرين األول/أكتوبر

الدورة الحادية عشرة للجنة التنمية االجتماعية
الخرطوم

18-17 تشرين األول/
أكتوبر

االجتماع الثالث والعشرون آللية التنسيق اإلقليمي
بيروت

21-20 تشرين الثاني/
نوفمبر

اإلحصاء
التكنولوجيا ألغراض التنمية

التنمية االجتماعية
الموارد الطبيعية

قضايا الحكم والنزاعات
قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين

التكامل والتنمية االقتصادية
اللجنة التنفيذية



8 Intergovernmental Meetings

Eleventh Session of the Committee on the Liberalization 
of Foreign Trade, Economic Globalization and Financing 
for Development

Beirut
27-28 November

Twelfth Session of the Committee on Liberalization of 
Foreign Trade, Economic Globalization and Financing 
for Development

Beirut
4-5 December

Fourth Meeting of the Executive Committee Beirut
13-14 December

Eighteenth Session of the Committee on Transport and 
Logistics

Beirut
20-21 December



اجتماعات حكومية دولية9

الدورة الحادية عشرة للجنة التجارة
بيروت

28-27 تشرين الثاني/
نوفمبر

بيروتالدورة الثانية عشرة للجنة تمويل التنمية
5-4 كانون األول/ديسمبر

االجتماع الرابع للجنة التنفيذية لإلسكوا
بيروت

14-13 كانون األول/
ديسمبر

الدورة الثامنة عشرة للجنة النقل واللوجستيات
بيروت

21-20 كانون األول/
ديسمبر



P. 18/19 .ص

Statistics
اإلحصاء

P. 18/19 .ص

Technology for Development
التكنولوجيا ألغراض التنمية

P. 16/17 .ص

Social Development
التنمية االجتماعية

P. 14/15 .ص

Natural Resources
الموارد الطبيعية

P. 14/15 .ص

Governance and Conflict Issues
قضايا الحكم والنزاعات

P. 12/13 .ص

Gender and Women Issues
قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين

P. 12/13 .ص 

Economic Development and Integration
التكامل والتنمية االقتصادية



يحضــر اجتماعات الخبراء أكاديميون ومســؤولون حكوميون 
وممثلــون عــن المجتمع المدني وموظفــون في األمم المتحدة 

والهيئــات اإلقليمية والدولية األخرى.

تنظــم اجتماعــات الخبراء في ســياق تنفيذ البرامج أو 
إعداد المنشــورات والدراســات. ويكون الهدف منها الوقوف 

علــى أبــرز ما توصلت إليه البحــوث والتحليالت، وتحديد 
الممارســات الجيدة ووضع توصيات مســتقلة في السياســات 

المتعلقــة بموضوع معين.

Expert Group Meetings bring together academics, 
government officials, civil society representatives, and 
staff from the United Nations or other regional and 
international bodies. 

Expert Group Meetings may be organized in the 
context of programme implementation or preparation 
of major publications and studies. The overall objective 
is to explore state-of-the-art research and analysis, 
identify good practices and develop independent policy 
recommendations on a particular topic. 

عات جتما ا
خبراء
Expert Group
Meetings
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12 Expert Group Meetings

Economic Development and Integration

Expert Group Meeting on Financing Sustainable 
Development – Illicit Financial Flows and Trade Misinvoicing

Beirut
8-9 May

Expert Group Meeting on Assessing Financing for Sustainable 
Development in the Arab Region (the Arab Financing for 
Development Scorecard and Curbing Illicit Financial Flows)

Beirut
8-9 May

Expert Group Meeting on the Regional Economic Situation 
and Prospects 2017

Beirut
22 May

Expert Group Meeting and Training on Arab Development 
Outlook 2017: Fiscal Policy in the Arab Region

Beirut
26-27 July

Expert Group Meeting on Competition as a Means for 
Private-Sector Development

Cairo
22-23 November

Beirut
23-24 May

Gender and Women Issues

Consultative Expert Group Meeting on Violence against 
Women in the Arab Region: What is at Stake?

Beirut 
25-26 January

Expert Group Meeting on the Study: The State of Gender 
Justice in the Arab Region: Challenges and Opportunities

Beirut
16-17 May

Technology for Development

Natural Resources

Economic Development and Integration

Statistics

Social Development

Governance and Conflict Issues

Gender and Women Issues

Executive Committee



خبراء13 اجتماعات 

التكامل والتنمية االقتصادية

اجتماع فريق الخبراء المعني بتمويل التنمية المستدامة – حركة 
األموال غير المشروعة والتالعب بالفواتير التجارية

بيروت
9-8 أيار/مايو

اجتماع فريق الخبراء المعني بتقييم تمويل التنمية المستدامة 
في المنطقة العربية )سجل تمويل التنمية العربية والحد من 

التدفقات المالية غير المشروعة(

بيروت
9-8 أيار/مايو

 اجتماع فريق خبراء حول الوضع االقتصادي وآفاقه
في المنطقة 2017

بيروت
22 أيار/مايو

اجتماع فريق الخبراء وتدريب حول مستقبل التنمية في 
المنطقة العربية 2017: السياسة المالية في المنطقة العربية

بيروت
27-26 تموز/يوليو

 اجتماع فريق خبراء حول المنافسة كوسيلة لتنمية
القطاع الخاص

القاهرة
23-22 تشرين الثاني/

نوفمبر

قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين

 اجتماع خبراء تشاوري حول العنف ضد المرأة
رر؟ في المنطقة العربية: ما حجم الضَّ

بيروت
26-25 كانون الثاني/يناير

 اجتماع خبراء حول دراسة حال العدالة بين الجنسين
في المنطقة العربية: التحديات والفرص

بيروت
17-16 أيار/مايو

اإلحصاء
التكنولوجيا ألغراض التنمية

التنمية االجتماعية
الموارد الطبيعية

قضايا الحكم والنزاعات
قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين

التكامل والتنمية االقتصادية
اللجنة التنفيذية



14 Expert Group Meetings

Governance and Conflict Issues

Challenges of Reform: Institutional Development 
in Post-conflict Libya

Beirut
26-27 April

Expert Group Meeting on Monitoring Governance Progress Beirut
4-5 September

Expert Group Meeting on State-building and Institutional 
Development in Post-conflict Settings: Opportunities and 
Challenges

Beirut
23-24 November

Expert Group Meeting on Arab Regional Challenges 
Associated with Conflict and the 2030 Development Agenda

Beirut
6-7 December

Beirut
23-24 May

Natural Resources

Expert Group Meeting on Tracking Progress toward the 
Implementation of Energy-related  Sustainable Development 
Goals in the Arab Region

Beirut 
24-25 January

Prospects for Institutional Cooperation on Food Security 
in the Arab Region: Consultation Meeting on Enhancing 
Coordination between the Agriculture and Water Sectors

Beirut
7-9 February

Expert Group Meeting on Methodologies for Meeting the 
Water-related Sustainable Development Goals at the Global, 
Regional and National Levels

Amman
22-23 March

Expert Group Meeting on Food Security with a Focus on the 
2030 Agenda

Beirut
3-4 April

Expert Group Meeting on Advancing Green Technologies 
through Science-Policy Interface

Beirut
5-6 April



خبراء15 اجتماعات 

قضايا الحكم والنزاعات

تحديات اإلصالح: التنمية المؤسسية في مرحلة ما بعد النزاع 
في ليبيا

بيروت
27-26 نيسان/أبريل

بيروتاجتماع فريق خبراء حول رصد التقّدم نحو الحوكمة
5-4 أيلول/سبتمبر

 اجتماع فريق خبراء حول بناء الدولة وتطوير المؤسسات
في حاالت ما بعد النزاع: الفرص والتحديات

بيروت
24-23 تشرين الثاني/

نوفمبر

اجتماع فريق خبراء حول التحديات اإلقليمية العربية المرتبطة 
بالنزاع وخطة التنمية المستدامة لعام 2030

بيروت
7-6 كانون األول/ديسمبر

الموارد الطبيعية

اجتماع فريق خبراء بشأن رصد التقدم المحرز نحو تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة في المنطقة العربية

بيروت
25-24 كانون الثاني/يناير

آفاق التعاون المؤسسي بشأن األمن الغذائي في المنطقة العربية: 
االجتماع التشاوري حول تعزيز التنسيق اإلقليمي بين قطاعي 

الزراعة والمياه

بيروت
9-7 شباط/فبراير

اجتماع فريق خبراء حول منهجيات تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة المتصلة بالمياه على األصعدة العالمية واإلقليمية 

والوطنية

عّمان
23-22 آذار/مارس

 اجتماع فريق خبراء حول األمن الغذائي، مع التركيز على خطة
عام 2030

بيروت
4-3 نيسان/أبريل

 اجتماع فريق خبراء حول النهوض بالتكنولوجيا الخضراء
من خالل التفاعل بين العلم والسياسات

بيروت
6-5 نيسان/أبريل



16 Expert Group Meetings

Expert Group Meeting on Tracking Progress Towards 
Sustainable Energy – Horizon 2030 in the Arab region

Cairo
14-15 May

Expert Group Meeting on Pursuing Improved Shared Water 
Resources Management within the Framework of Global and 
Regional Agreements

Cairo
29-30 November

Expert Group Meeting on Coordinating Responses to Climate 
Change and Disaster Risk Reduction in the Arab Region

Beirut
19-20 December

Beirut
23-24 May

Social Development

Expert Group Meeting on Sustainable Urban Reconstruction 
and Peacebuilding

Beirut
19-20 January

Expert Group Meeting on the Analytical Framework of the 
2017 Population and Development Report

Beirut
28-29 March

Expert Group Meeting to Review the Draft Regional Analysis 
on Youth Participation in Decision-making in Selected  
Arab Countries

Beirut
6-7 April

Expert Group Meeting on Disability in the Arab Region 2017: 
Strengthening Social Protection for Persons with Disabilities

Beirut
11-12 April

Expert Group Meeting to Discuss Conceptual Framework 
of Social Development Report-2

Beirut
17 June

Expert Group Meeting: Six Years After the Uprisings, are 
Social Movements Still a Driver of Change and Justice in the 
Arab Region, Dialogue Series on Social Justice Issues 2017

Beirut
18 July



خبراء17 اجتماعات 

اجتماع فريق خبراء حول رصد التقدم المحرز نحو الطاقة 
المستدامة - التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية

القاهرة
15-14 أيار/مايو

اجتماع فريق خبراء حول تطوير إدارة الموارد المائية المشتركة 
في إطار االتفاقات العالمية واإلقليمية

القاهرة
30-29 تشرين الثاني/

نوفمبر

اجتماع فريق خبراء حول تنسيق االستجابة لتغّير المناخ والحد 
من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية

بيروت
20-19 كانون األول/

ديسمبر

التنمية االجتماعية

اجتماع فريق خبراء حول االستدامة في إعادة إعمار المدن 
وبناء السالم 

بيروت
20-19 كانون الثاني/يناير

اجتماع فريق خبراء حول اإلطار التحليلي لتقرير السكان 
والتنمية لعام 2017

بيروت
29-28 آذار/مارس

اجتماع فريق خبراء الستعراض مشروع التحليل اإلقليمي 
لمشاركة الشباب في صنع القرار في عدد من البلدان العربية

بيروت
7-6 نيسان/أبريل

اجتماع فريق الخبراء المعني باإلعاقة في المنطقة العربية 2017: 

تعزيز الحماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة
بيروت

12-11 نيسان/أبريل

اجتماع فريق خبراء لمناقشة اإلطار المفاهيمي لتقرير التنمية 
االجتماعية – العدد 2

بيروت
17 حزيران/يونيو

اجتماع فريق خبراء: ست سنوات بعد االنتفاضات، هل ال تزال 
الحركات االجتماعية هي محرك التغيير والعدالة في المنطقة 

العربية، سلسلة حلقات الحوار بشأن قضايا العدالة 2017

بيروت
18 تموز/يوليو



18 Expert Group Meetings

Regional Workshop on Changes in Public Expenditure on 
Social Protection in Arab Countries

Beirut
26-27 July

Expert Group Meeting on the Draft Population and 
Development Report, Issue No. 8: Prospects of Ageing with 
Dignity in the Arab Region

Beirut
23-24 November

Expert Group Meeting on the Review of the Social 
Development Report, No. 2: Equality of Outcome, Process 
and Autonomy in Selected States in the Arab Region

Beirut
18-19 December

Beirut
23-24 May

Statistics

Expert Group Meeting on Disability Measurement in Support 
of Sustainable Development Goals

Muscat
14-16 March

Expert Group Meeting on Record Linkage Studies to Assess 
Completeness of Death Registration

Beirut
21-22 December

Technology for Development

Expert Group Meeting on Open Government: Emerging 
Technologies for Greater Government Transparency and 
Accountability in the Arab Region

Beirut
26-27 April

Expert Group Meeting on Innovation and Technology for 
Achieving the 2030 Agenda

Beirut
5-7 December

Expert Group Meeting on the Second Arab Roadmap on 
Internet Governance: The Next Decade Beirut

11-12 December



خبراء19 اجتماعات 

اجتماع فريق خبراء لمناقشة اإلطار المفاهيمي لتقرير التنمية 
االجتماعية - العدد 2

بيروت
27-26 تموز/يوليو

اجتماع فريق خبراء حول مراجعة مسودة التقرير المتعلق 
بالسكان والتنمية – العدد 8: التقدم في السن بكرامة 

في المنطقة العربية

بيروت
24-23 تشرين الثاني/

نوفمبر

اجتماع فريق خبراء حول مراجعة تقرير التنمية االجتماعية – 
العدد 2: المساواة في اإلنجازات والمنهجيات وتقرير المصير في 

مجموعة مختارة من الدول في المنطقة العربية

بيروت
19-18 كانون األول/

ديسمبر

اإلحصاء

اجتماع فريق خبراء بشأن قياس اإلعاقة واإلحصاءات دعمًا 
لخطة التنمية المستدامة

مسقط
16-14 آذار/مارس

اجتماع فريق خبراء حول استخدام دراسات الربط السجلي 
لتقييم اكتمال تسجيل الوفيات

بيروت
22-21 كانون األول/

ديسمبر

التكنولوجيا ألغراض التنمية

اجتماع فريق خبراء حول الحكومة المفتوحة: التكنولوجيات 
الناشئة لمزيد من الشفافية والمساءلة في الحكومات في 

المنطقة العربية

بيروت
27-26 نيسان/أبريل

اجتماع فريق خبراء حول االبتكار والتكنولوجيا من أجل تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة

بيروت
7-5 كانون األول/ديسمبر

اجتماع فريق خبراء حول اإلصدار الثاني لخريطة الطريق 
العربية لحوكمة اإلنترنت للسنوات العشر القادمة

بيروت
12-11 كانون األول/

ديسمبر



P. 36/37 .ص

Statistics
اإلحصاء

P. 38/39 .ص

Technology for Development
التكنولوجيا ألغراض التنمية

P. 32/33 .ص

Social Development
التنمية االجتماعية

P. 26/27 .ص

Natural Resources
الموارد الطبيعية

P. 26/27 .ص

Governance and Conflict Issues
قضايا الحكم والنزاعات

P. 24/25 .ص

Gender and Women Issues
قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين

P. 22/23 .ص 

Economic Development and Integration
التكامل والتنمية االقتصادية



تدعم اإلسكوا الدول األعضاء بتعزيز قدراتها لتعميم خطط التنمية الدولية 
ضمن خططها اإلنمائية الوطنية، والعتماد القواعد والسياسات ذات الصلة، 

فتعقد لذلك ورشات عمل لبناء القدرات حول موضوعات معينة تهدف 
من خاللها إلى إطالع المشاركين على األبعاد العملية لألنشطة المعيارية 

والتحليلية التي تضطلع بها اللجنة اإلقليمية.

Seeking to strengthen the capacity of its member States to 
mainstream the international development agenda into their national 
development plans, and to support national efforts to adopt related 
norms and policies, ESCWA convenes capacity-building workshops 
on particular themes, designed to introduce participants to the 
practical dimensions of its normative and analytical work.

بناء القدرات
Capacity-building
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22 Capacity-building

Economic Development and Integration

Regional Training Workshop on Geographical Information 
Systems Application for the Integrated Transport System in 
the Arab States

Cairo
22 January

National Workshop on International Contemporary Issues
in International Taxation

Cairo
20-23 February 

National Workshop on International Taxation, Base Erosion 
and Profit Shifting

Cairo
20-23 February

Workshop on Facilitating the Launch of the Arab Customs 
Union: Impact Analysis of the Arab Customs Union on Public 
Finance and the Negotiation for a Common External Tariff

Cairo
2-3 July

Thirty-eighth Meeting of the Arab Common External Tariff 
Committee

Beirut
30 October -  
2 November

Workshop on the Trade Toolkit for Impact Analysis Beirut
28-29 November

Financing the 2030 Agenda: High-level Panel on Curbing 
Illicit Financial Flows and Trade Misinvoicing

Beirut
5 December

Launch of the Survey of Economic and Social Developments 
in the Arab Region 2016-2017

Beirut
13 December

Launch of Publication on Rethinking Fiscal Policy in Arab 
Countries

Beirut
22 December

Technology for Development

Natural Resources

Economic Development and Integration

Statistics

Social Development

Governance and Conflict Issues

Gender and Women Issues

Executive Committee



القدرات23 بناء 

التكامل والتنمية االقتصادية

ورشة عمل تدريبية إقليمية حول تطبيق نظام المعلومات 
الجغرافية لنظام النقل المتكامل في الدول العربية

القاهرة
22 كانون الثاني/يناير

ورشة عمل وطنية بشأن القضايا المعاصرة في مجال الضرائب 
الدولية

القاهرة
23-20 شباط/فبراير

ورشة عمل وطنية حول موضوع الضريبة الدولية، وتآكل الوعاء 
الضريبي ونقل األرباح

القاهرة
23-20 شباط/فبراير

ورشة عمل حول مشروع تسهيل إطالق االتحاد الجمركي 
العربي: تحليل تأثير االتحاد الجمركي العربي على المالية العامة 

وكيفية التفاوض حول التعرفة الجمركية الموحدة

القاهرة
3-2 تموز/يوليو

االجتماع الثامن والثالثون للجنة التعريفة الجمركية العربية 
الموحدة

بيروت
30 تشرين األول/أكتوبر -
2 تشرين الثاني/نوفمبر

ورشة عمل تدريبية حول األدوات واآلليات الكمية التجارية 
لتحليل اآلثار االقتصادية

بيروت
29-28 تشرين الثاني/

نوفمبر

تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030: اجتماع فريق 
الخبراء المعني بالحد من التدفقات المالية غير المشروعة 

والتالعب بالفواتير التجارية

بيروت
5 كانون األول/ديسمبر

إطالق مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة 
العربية 2016-2017

بيروت
13 كانون األول/ديسمبر

بيروتإطالق تقرير إعادة النظر في السياسة المالية للمنطقة العربية
22 كانون األول/ديسمبر

اإلحصاء
التكنولوجيا ألغراض التنمية

التنمية االجتماعية
الموارد الطبيعية

قضايا الحكم والنزاعات
قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين

التكامل والتنمية االقتصادية
اللجنة التنفيذية
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Gender and Women Issues

Women’s Empowerment and Political Participation:  
Advancing Women’s Equality and Supporting Women

Beirut 
28 February - 
2 March

National Training Workshop on Gender and Sustainable 
Development Goals and the Strategies for Women 
Empowerment and Political Participation

Beirut
20-23 March

Third Regional Capacity-building Workshop for Members of 
the Subcommittee on the Adoption of the 2030 Development 
Agenda on Gender and the Sustainable Development Goals

Beirut
8-10 May

UN-SWAP: Gender Marker Workshop for United Nations 
Regional Commissions

Beirut
24-25 May

Workshop on the Implementation of the 2030 Agenda on 
Sustainable Development Goals and Its Alignment with 
National Development Plans

Dead Sea
8-10 August

Workshop on Measuring Women’s Representation in Local 
Government in the ESCWA Region

Beirut
12-13 September

Launch of the Findings of the First Phase of the Project: 
Estimating the Cost of Violence against Women in the 
Arab Region

Beirut
4 October

Regional Consultation Meeting on Estimating the Cost 
of Violence against Women

Cairo
24-25 October

16 Days of Activism against Gender-based Violence Beirut
7 December

Regional Consultation on the Implication of Political 
Development in the Arab Region on the Status of Women

Beirut
13-14 December



القدرات25 بناء 

قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين

ورشة عمل تدريبية حول تمكين المرأة والمشاركة السياسية
بيروت

 28 شباط/فبراير -
2 آذار/مارس

ورشة عمل تدريبية وطنية حول المرأة في أهداف التنمية 
المستدامة واالستراتيجيات الالزمة لتمكين المرأة وتحقيق 

مشاركتها في العمل السياسي

بيروت
23-20 آذار/مارس

ورشة العمل اإلقليمية الثالثة لبناء قدرات اللجنة الفرعية المعنية 
بالمساواة بين الجنسين في خطة التنمية المستدامة لعام 2030

بيروت
10-8 أيار/مايو

خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة: ورشة عمل حول 
مؤشر المساواة بين الجنسين للجان اإلقليمية لألمم المتحدة

بيروت
25-24 أيار/مايو

ورشة عمل حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ضمن خطة 
التنمية لعام 2030 وتعميمها في الخطط الوطنية اإلنمائية

البحر الميت
10-8 آب/أغسطس

بيروتورشة عمل حول قياس تمثيل المرأة في الحكم المحلي
13-12 أيلول/سبتمبر

 إطالق نتائج المرحلة األولى من مشروع تقدير كلفة العنف
ضد المرأة

بيروت
4 تشرين األول/أكتوبر

 مشاورات إقليمية حول نموذج اإلسكوا لحساب كلفة العنف
ضد المرأة

القاهرة
25-24 تشرين األول/

أكتوبر

بيروتحملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة
7 كانون األول/ديسمبر

مشاورات إقليمية عن تداعيات التطورات السياسية في المنطقة 
العربية حول وضع المرأة

بيروت
14-13 كانون األول/

ديسمبر
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Governance and Conflict Issues

Training-of-trainers Workshop on Capacity-building for 
Partnership in Democratic Governance

Beirut
5-7 December

Natural Resources

Workshop on National Legislative Corrections 
and Institutional Policies for Effective Technology 
Transfer System

Cairo
11 January

Prospects for Institutional Cooperation on Food Security 
in the Arab Region: Consultation Meeting on Enhancing 
Coordination between the Agriculture and Water Sectors

Beirut
7-9 February

Workshop on Deployment of Carbon Capture, Use and 
Storage in the Arab Region: Challenges and Opportunities

Manama
19 February

Regional Capacity-building Workshop on the Water-Energy-
Nexus Operational Toolkit: Resource Efficiency

Manama
20-21 February

Ad-hoc Committee Meeting of the Board Governors of the 
ESCWA Technology Centre

Amman
2 March

Third Regional Working Group Meeting on Sustainable 
Development Indicators

Jordan
13-15 March

ESCWA at Fourth Arab Water Week (co-sponsored 
by ESCWA)

Dead Sea
19-21 March

Regional Workshop on the Role of Regulatory Water 
Agencies in Efficient Water Management

Manama
28-30 March



القدرات27 بناء 

قضايا الحكم والنزاعات

ورشة عمل تدريب المدّربين حول بناء قدرات الشراكة في 
الحكم الديمقراطي

بيروت
7-5 كانون األول/ديسمبر

الموارد الطبيعية

ورشة عمل حول التصحيحات التشريعية الوطنية والسياسات 
المؤسسية لنظام فعال لنقل التكنولوجيا

القاهرة
11 كانون الثاني/يناير

اجتماع حول آفاق التعاون المؤسسي بشأن األمن الغذائي 
في المنطقة العربية: االجتماع التشاوري حول تعزيز التنسيق 

اإلقليمي بين قطاعي الزراعة والمياه

بيروت
9-7 شباط/ فبراير

تقرير ورشة خبراء حول نشر اقتناص واستخدام وتخزين 
الكربون: التحديات والفرص 

المنامة
19 شباط/فبراير

ورشة عمل إقليمية حول الترابط بين المياه والطاقة: كفاءة 
استخدام الموارد

المنامة
21-20 شباط/فبراير

اجتماع اللجنة المصّغرة ألعضاء مجلس إدارة مركز اإلسكوا 
للتكنولوجيا

عّمان
2 آذار/مارس

 االجتماع اإلقليمي الثالث للفريق العامل المعني بمؤشرات
التنمية المستدامة

األردن
15-13 آذار/مارس

البحر الميتاإلسكوا في أسبوع المياه العربي الرابع
21-19 آذار/مارس

المنامةدور وكاالت المياه التنظيمية في اإلدارة الكفوءة للموارد المائية
30-28 آذار/مارس
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Eighth Regional Workshops on Capacity Development for 
Climate Change Negotiations for the Arab Countries

Beirut
10-13 April

First Consultative Meeting on Food Security Assessment and 
Monitoring in the Arab Region

Beirut
11-12 April

Regional Workshop on Performance Indicators for Arab 
Technology Parks, Innovation Cities and Clusters

Cairo
18-19 April

Preparatory Meeting on the Regional Environmental Issues 
and Priorities for Arab Forum for Sustainable Development

Cairo
23-24 April

First Meeting of the Working Team on Linking Academia 
with Industry in the Arab Countries

Rabat
24-25 April

Training Workshop on Transforming Electric Public 
Establishments in the Syrian Arab Republic  
into Commercial Companies

Beirut
25-26 April

Workshop on the Establishment of the Strategic Planning for 
the National Center for Research and Development at the 
Higher Council for Science and Technology

Amman
9 May

Ad-hoc Committee Meeting of the Board of Governors of the 
ESCWA Technology Centre

Amman
22 May

Regional Workshop on Developing a Regional Renewable 
Energy Investment Pipeline

Astana
13 June

Regional Capacity-building Workshop on the Water-Energy 
Nexus Operational Toolkit: Renewable Energy

Beirut
11-12 July

Regional Consultation on Ethics in Scientific Research and 
Technology Applications in the Arab Region

Beirut
11-12 July

Final Review Meeting of the Publication on Arab Horizon 
2030: Prospects for Enhancing Food Security

Beirut
17-18 August



القدرات29 بناء 

ورشة العمل اإلقليمية التدريبية الثامنة حول تنمية قدرات 
المفاوضين من الدول العربية في قضايا تغّير المناخ

بيروت
13-10 نيسان/أبريل

االجتماع التشاوري األول حول تقييم ورصد مستويات األمن 
الغذائي في المنطقة العربية

بيروت
12-11 نيسان/أبريل

ورشة عمل إقليمية حول مؤشرات األداء للمجّمعات التكنولوجية 
ومدن وعناقيد االبتكار

القاهرة
19-18 نيسان/أبريل

االجتماع التحضيري حول القضايا البيئية واألولويات اإلقليمية 
للمنتدى العربي حول التنمية المستدامة

القاهرة
24-23 نيسان/أبريل

 االجتماع األول لفريق عمل ربط األكاديميا بالصناعة
في الدول العربية

الّرباط
 25-24 نيسان/أبريل

ورشة عمل تدريبية بشأن تحويل مؤسسات الكهرباء العامة في 
الجمهورية العربية السورية إلى شركات تجارية

بيروت
26-25 نيسان/أبريل

ورشة العمل حول الخطة االستراتيجية لعمل المركز الوطني 
للبحث والتطوير التابع للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

عّمان
9 أيار/مايو

اجتماع اللجنة المصّغرة ألعضاء مجلس إدارة مركز اإلسكوا 
للتكنولوجيا

عّمان
22 أيار/مايو

 ورشة عمل إقليمية حول تطوير خطط االستثمار اإلقليمية
في الطاقة المتجددة

أستانا
13 حزيران/يونيو

ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات حول األدوات التنفيذية 
للترابط بين المياه والطاقة: الطاقة المتجددة

بيروت
12-11 تموز/يوليو

استشارات إقليمية حول أخالقيات البحث العلمي وتطبيقات 
التكنولوجيا في المنطقة العربية

بيروت
12-11 تموز/يوليو

االجتماع الختامي الستعراض مطبوعة اآلفاق العربية 2030: 
تعزيز األمن الغذائي في المنطقة العربية

بيروت
18-17 آب/ أغسطس
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Consultative Meeting for National Team Leaders 
Participating in the Project on Promoting Food and Water 
Security through Cooperation and Capacity Development

Beirut
14-15 September

Consultative Meeting on the Implementation Framework 
for the Environmental Dimension of the 2030 Agenda in the 
Arab Region

Cairo
18-20 September

First Meeting for the Working Technical Group on Enhancing 
Institutional Coordination between the Agriculture and 
Water Sectors in the Arab Region

Beirut
25 September

High-level Conference on Climate Change Assessment and 
Adaptation in the Arab Region

Beirut
26-28 September

First Meeting of the Technical Committee of the Arab Climate 
Outlook Forum

Beirut
29 September

Arab Forum on Nanoscience and Technology Applications Amman
3-4 October

Subregional Workshop on Power Purchase Agreements 
for Large-scale Renewable Energy: Details, Pitfalls, and 
Crucial Articles

Amman
8-9 October

Ninth Regional Training Workshop on Capacity Development 
for Climate Change Negotiations for the Arab countries

Cairo
9-12 October

Regional Capacity-building Workshop on the Water-Energy 
Nexus Operational Toolkit: Technology Transfer

Amman
30-31 October

First Training Workshop for National Teams on AcquaCrop: 
Component 1 of the Project on Food & Water Security

Beirut
30 October - 
3 November

World Science Forum: Special Dialogue Session on the 
Role of Scientific Cooperation and Regional Integration in 
Achieving the Objectives of Sustainable Development in 
Arab Countries

Amman
9 November

ESCWA at the Fourth Arab Water Forum Cairo
26-28 November



القدرات31 بناء 

االجتماع التشاوري لرؤساء الفرق الوطنية المشاركة في مشروع 
تعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل التعاون وتنمية القدرات 

بيروت
15-14 أيلول/سبتمبر

االجتماع التشاوري حول اإلطار التنفيذي للبعد البيئي في خطة 
2030 في المنطقة العربية

القاهرة
20-18 أيلول/سبتمبر

 االجتماع األول لمجموعة العمل الفنية التشاورية حول
 تعزيز التنسيق المؤسسي بين قطاَعْي الزراعة والمياه

في المنطقة العربية

بيروت
25 أيلول/سبتمبر

المؤتمر الرفيع المستوى حول تقييم أثر تغّير المناخ والتكّيف 
معه في المنطقة العربية

بيروت
28-26 أيلول/سبتمبر

بيروتاالجتماع األول للجنة الفنية في المنتدى العربي لتوقعات المناخ
29 أيلول/سبتمبر

عّمانالملتقى العربي لتطبيقات علوم وتقنيات النانو
4-3 تشرين األول/أكتوبر

ورشة عمل تدريبية حول عقود شراء الطاقة الكهربائية المنتجة 
من مصادر الطاقة المتجددة

عّمان
9-8 تشرين األول/أكتوبر

ورشة العمل التدريبية اإلقليمية التاسعة حول تنمية قدرات 
ر المناخ المفاوضين من الدول العربية في قضايا تغيُّ

القاهرة
12-9 تشرين األول/

أكتوبر

 ورشة عمل إقليمية حول الترابط بين المياه والطاقة:
نقل التكنولوجيا

عّمان
31-30 تشرين األول/

أكتوبر

ورشة العمل التدريبية األولى للفرق الوطنية المعنية ببرنامج 
AcquaCrop

بيروت
30 تشرين األول/أكتوبر - 

3 تشرين الثاني/نوفمبر

 المنتدى العالمي للعلوم: جلسة حوارية حول دور التعاون
العلمي والتكامل اإلقليمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

في الدول العربية

عّمان
9 تشرين الثاني/نوفمبر

المنتدى العربي الرابع للمياه
القاهرة

28-26 تشرين الثاني/
نوفمبر
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Regional National Technology Transfer System Forum Beirut
27-28 November

Second Training Workshop for National Teams on 
AcquaCrop

Beirut
27 November - 
1 December

Seventh Meeting of the Board of Governors of the ESCWA 
Technology Centre

Beirut
28 November

The AWARENET Hydro Diplomacy Training Workshop Cairo
29-30 November

National Consultative Meeting of Experts on National 
Systems for Technology Transfer with Case Studies in 
Gas-related Industries

Beirut
4 December

Final Regional Policy Workshop on the Water-Energy Nexus Beirut
11-12 December

Regional Workshop on Renewable Energy United Nations 
Development Account Project Conclusions  
and Way Forward

Beirut
13-14 December

Fifth Arab Roundtable Meeting on Sustainable Consumption 
and Production

Cairo
18-20 December

Social Development

Second Training Workshop on Short-term Economic 
Statistics

Cairo
6-9 March

Ageing in the Arab Region Beirut
28-29 March



القدرات33 بناء 

المنتدى اإلقليمي حول الُنظم الوطنية لتطوير ونقل المعرفة 
والتكنولوجيا في المنطقة العربية

بيروت
28-27 تشرين الثاني/

نوفمبر 

ورشة العمل التدريبية الثانية للفرق الوطنية المعنية ببرنامج 
AcquaCrop

بيروت
27 تشرين الثاني/نوفمبر -  

1 كانون األول/ديسمبر

بيروتاالجتماع السابع لمجلس إدارة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا
28 تشرين الثاني/نوفمبر

 جلسة الشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية
واإلسكوا حول دور وكاالت المياه التنظيمية في اإلدارة الكفوءة 

للموارد المائية

القاهرة
30-29 تشرين الثاني/

نوفمبر

االجتماع التشاوري حول منظومة وطنية لنقل وتطوير 
تكنولوجيا الصناعات في لبنان مع دراسة حالة في الصناعات 

المتعلقة بالغاز

بيروت 
4 كانون األول/ ديسمبر

ورشة عمل إقليمية ختامية حول سياسات الترابط بين المياه 
والطاقة

بيروت
12-11 كانون األول/

ديسمبر

ورشة عمل إقليمية حول استنتاجات مشروع الطاقة المتجددة 
واآلفاق المستقبلية

بيروت
14-13 كانون األول/

ديسمبر

المائدة المستديرة العربية الخامسة حول االستهالك واإلنتاج 
المستدام: من خطط العمل إلى التنفيذ

القاهرة 
20-18 كانون األول/ 

ديسمبر

التنمية االجتماعية

ورشة العمل التدريبية الثانية حول اإلحصاءات االقتصادية 
القصيرة األجل

القاهرة
9-6 آذار/مارس

بيروتالشيخوخة في العالم العربي
29-28 آذار/مارس
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Arab Forum for Sustainable Development Rabat
3-5 May

Second meeting of the ESCWA Committee on Social 
Development

Amman
4-5 July

Regional Meeting on the Third Review of the Madrid 
International Plan of Action on Ageing in Arab Countries: 
Achievements and Future Prospects

Beirut
3 August

Workshop on the Toolkit for Mainstreaming Social Justice 
Principles into Development Plans and Policies

Beirut
12-14 September

Consultative Meeting on the Implementation Framework 
for the Environmental Dimension of the 2030 Agenda in the 
Arab Region

Cairo
18-20 September

Regional Consultation on International Migration in the 
Arab Region

Beirut
26-27 September

Regional Consultation on the Globe Compact for Safe, 
Orderly and Regular Migration

Beirut
26-27 September

Regional Workshop for Policymakers and Youth Organizations 
to Strengthen Capacity of Governments in the ESCWA Region 
to Respond to the Needs of Youth in Formulating Inclusive and 
Sustainable Development Policies

Beirut
30-31 October

Regional Seminar for Parliamentarians in the
Arab Region on the Implementation of the 2030 Agenda for 
Sustainable Development

Beirut
8-9 November

Conference on Regional Impact of Forced Displacement 
on Sustainable Development Goals

Beirut
9 November

Interregional Youth Policy Forum Beirut
21-23 November

Workshop on the Inclusion of Persons with Disabilities in the 
Labour Market

Beirut
5-6 December



القدرات35 بناء 

المنتدى العربي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2017 – 
تفعيل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030: القضاء على 

الفقر وتعزيز االزدهار في منطقة عربية متغّيرة

الّرباط
5-3 أيار/مايو

االجتماع الثاني لفريق الخبراء العامل بين الدورات المعني 
باإلعاقة في لجنة التنمية االجتماعية

عّمان
5-4 تموز/يوليو

تقريـر االجتماع اإلقليمي الستعراض نتائج المراجعة الثالثة 
لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة في البلدان العربية: 

اإلنجازات واآلفاق المستقبلية 

بيروت
3 آب/أغسطس

ورشة عمل حول مجموعة أدوات لتعميم مبادئ العدالة 
االجتماعية في الخطط والسياسات اإلنمائية

بيروت
14-12 أيلول/سبتمبر

االجتماع التشاوري حول اإلطار التنفيذي للبعد البيئي في خطة 
2030 في المنطقة العربية

القاهرة
20-18 أيلول/سبتمبر

 االجتماع التشاوري اإلقليمي المعني بالهجرة الدولية
في المنطقة العربية

بيروت
27-26 أيلول/سبتمبر

مشاورات إقليمية حول االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة 
والمنظمة والنظامية

بيروت
27-26 أيلول/سبتمبر

ورشة عمل إقليمية لصانعي السياسات والمنظمات الشبابية 
لتعزيز قدرة الحكومات في المنطقة العربية على االستجابة 

لحاجات الشباب في صياغة سياسات التنمية الشاملة 
والمستدامة

بيروت
31-30 تشرين األول/

أكتوبر

ندوة إقليمية للبرلمانيين حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
لعام 2030 في المنطقة العربية

بيروت
9-8 تشرين الثاني/

نوفمبر

مؤتمر حول آثار الهجرة القسرية في المنطقة على أهداف التنمية 
المستدامة

بيروت
9 تشرين الثاني/نوفمبر

المنتدى األقاليمي المعني بسياسات الشباب
بيروت

23-21 تشرين الثاني/
نوفمبر

بيروتورشة عمل حول إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل
6-5 كانون األول/ديسمبر
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Statistics

Second Meeting of the Task Force on Population and 
Housing Censuses for Arab Countries in 2020 Census Round

Cairo
22-23 January

Second Regional Workshop on the 2020 Round of Population 
and Housing Censuses

Cairo
22-23 January

Third Regional Working Group Meeting on Sustainable 
Development Indicators

Amman
13-15 March

Workshop on the Implementation of the Sustainable 
Development Group Indicator Framework in the  
ESCWA Region

Beirut
5-6 April

Regional Workshop on Improving Disability Statistics in the 
Context of the 2030 Agenda for Sustainable Development in 
the Arab Countries

Casablanca
17-20 April

National Workshop on Input and Output Tables State of Palestine
17-20 April

Regional Workshop for Developing Purchasing 
Power Parities

Cairo
20-24 April

Training on Estimating Detailed National Accounts 
Expenditures

Cairo
26-27 April

Regional Workshop on National Accounts and the 
Development of Economic Statistics Infrastructure within 
Sustainable Development Goals Framework

Amman
15-18 May

Workshop on Turnover Indices Muscat
22-24 May

Consultative Meeting on the Toolkit for Measuring Inequality 
in the Arab Region

Tunis
7-9 June
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اإلحصاء

االجتماع الثاني لفريق العمل اإلقليمي للدول العربية حول دورة 
عام 2020 لتعدادات السكان والمساكن

القاهرة
23-22 كانون الثاني/

يناير

االجتماع الثاني لفريق العمل المعني بتعدادات السكان والمساكن 
للبلدان العربية في دورة 2020

القاهرة
23-22 كانون الثاني/

يناير

 االجتماع اإلقليمي الثالث للفريق العامل المعني بمؤشرات
التنمية المستدامة

عّمان
15-13 آذار/مارس

ورشة عمل حول تنفيذ إطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 
في منطقة اإلسكوا

بيروت
6-5 نيسان/أبريل

حلقة عمل حول تحسين إحصاءات اإلعاقة في البلدان العربية 
دعمًا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030

الدار البيضاء
20-17 نيسان/أبريل

دولة فلسطينورشة عمل وطنية حول جداول المدخالت والمخرجات
20-17 نيسان/أبريل

القاهرةورشة عمل إقليمية حول إنتاج مماثالت القوة الشرائية
24-20 نيسان/أبريل

القاهرةالتدريب على تقدير بيانات اإلنفاق التفصيلية
27-26 نيسان/أبريل

ورشة عمل إقليمية حول الحسابات القومية وتطوير البنية 
التحتية لإلحصائيات االقتصادية ضمن إطار أهداف التنمية 

المستدامة

عّمان
18-15 أيار/مايو

ورشة عمل تدريبية حول مؤشرات التداول ضمن مشروع 
المؤشرات االقتصادية القصيرة األجل

مسقط
24-22 أيار/مايو

اجتماع استشاري حول أدوات قياس عدم المساواة
في المنطقة العربية

تونس
9-7 حزيران/يونيو
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Subregional Workshop for Computing the Harmonized 
Consumer Price Index

Beirut
31 July - 3 August 

Training Workshop on the Residential Property Price Index Tunis
14-18 August

Regional Workshop for Developing Purchasing Power 
Parities for 2014-2015

Beirut
16-19 October

Workshop on Islamic Finance in National Accounts Beirut
24-26 October

Follow-up Regional Workshop on the Compilation of Trade 
in Services Statistics

Abu Dhabi
20-23 November

Workshop on Industrial Statistics Beirut 
11-15 December

Workshop on the Production of Indices on Industry 
and Trade

Cairo
12-15 December

Final Workshop on Strengthening the Statistical Capacity of 
ESCWA Member Countries in Producing and Disseminating 
Short-term Economic Indicators for Sustainable Growth

Beirut
12 -21 December

Technology for Development

Two National Training Workshops on the Academy of 
Information and Communication Technology Essentials for 
Government Leaders in the Arab Region

Sudan
26-28 March
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ورشة عمل دون إقليمية لحساب دليل أسعار االستهالك المنسق
بيروت

 31 تموز/يوليو -
3 آب/أغسطس

ورشة عمل تدريبية حول المؤشرات القصيرة األجل ودليل أسعار 
العقارات السكنية

تونس
18-14 آب/أغسطس

 ورشة عمل إقليمية لوضع معادالت القوة الشرائية
للفترة 2014-2015

بيروت
19-16 تشرين األول/

أكتوبر

ورشة عمل حول التمويل اإلسالمي في الحسابات القومية
بيروت

26-24 تشرين األول/
أكتوبر

 ورشة عمل إقليمية لمتابعة تجميع اإلحصاءات حول
تجارة الخدمات

أبو ظبي
23-20 تشرين الثاني/

نوفمبر

ورشة عمل حول اإلحصاءات الصناعية
بيروت 

15-11 كانون األول/
ديسمبر

ورشة عمل حول إنتاج مؤشرات الصناعة والتجارة
القاهرة

15-12 كانون األول/
ديسمبر

ورشة العمل الختامية لمشروع تعزيز القدرات اإلحصائية للبلدان 
األعضاء فـي اإلسكوا في إنتاج ونشر المؤشرات االقتصادية 

القصيرة األجل للنمو المستدام

بيروت
21-12 كانون األول/ 

ديسمبر

التكنولوجيا ألغراض التنمية

ورشتا العمل الوطنيتان حول منشور وملصق عن أكاديمية 
المبادئ األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمسؤولين 

الحكوميين في المنطقة العربية

السودان
28-26 آذار/مارس
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Two National Workshops on (1) E-government Strategies 
and on (2) E-government Measurable Indicators

Mauritania
9-14 April

Arab High-level Forum on the World Summit on the 
Information Society and 2030 Agenda for Sustainable 
Development

Beirut
8-12 May

Conference on Digital Technologies for Sustainable 
Development Goals

Beirut
10-12 May

National Workshop on Technology for Persons with Disability Rabat
26-30 October

Subregional Workshop on Fostering Innovation in the Public 
Sectors in the Arab Region

Cairo
30-31 October

Regional Training Workshop on the Use of Internet and 
Electronic Devices

Cairo
17-21 December
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ورشتا عمل وطنيتان بشأن )1( استراتيجيات الحكومة 
اإللكترونية و)2( مؤشرات الحكومة اإللكترونية القابلة للقياس

موريتانيا
14-9 نيسان/أبريل

المنتدى العربي الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات 
وخطة التنمية المستدامة لعام 2030

بيروت
12-8 أيار/مايو

 مؤتمر حول التكنولوجيات الرقمية ألغراض أهداف
التنمية المستدامة

بيروت
12-10 أيار/مايو

ورشة عمل وطنية حول التكنولوجيا لألشخاص ذوي اإلعاقة
الّرباط

30-26 تشرين األول/
أكتوبر

 ورشة عمل حول تعزيز االبتكار في القطاع العام
في المنطقة العربية

القاهرة
31-30 تشرين األول/

أكتوبر

ورشة عمل تدريبية إقليمية حول استخدام اإلنترنت واألجهزة 
اإللكترونية

القاهرة
21-17 كانون األول/

ديسمبر
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for a particular country upon its request in any of the areas 
covered by the mandate of ESCWA in economic and social 
development.

خــاص بالبلدان
Country-specific



44 Country-specific

EGYPT

Workshop on Coherent Efficient and Effective National 
Technology Transfer System in Egypt

Cairo
24-25 July

Workshop on National Mechanisms to Implement the 
Sustainable Development Goals 

Amman
8-10 August

National Workshops for the Computation of Subnational 
Purchasing Power Parities in Egypt and the Sudan

Cairo
24-27 October

Workshop on Research Commercialization
Impact Assessment in Egypt

Cairo
20-21 November

Beirut
23-24 May

IRAQ

Preliminary Workshop on Internally Displaced Persons and 
Refugees in Iraq and the Requirements of the 2030 Agenda 
for Sustainable Development

Beirut
21-23 February

Third Working Group Meeting on Sustainable Development 
Indicators 

Amman
13-15 March

Workshop on Supply and Use Tables for Iraq Beirut
14-17 August

Ninth Meeting of the High-level Group for Partnership, 
Coordination and Capacity-building for Statistics for the 2030 
Agenda for Sustainable Development

Ramallah
7-9 November

Localizing the Sustainable Development Goals and 
Decentralizing Public Services in Iraq - I-PSM II

Beirut
27-29 November
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مصر

ورشة عمل حول التشريعات والسياسات الوطنية في المؤسسات 
البحثية المعنية بتفعيل النظام الوطني لنقل التكنولوجيا 

واالبتكار في مصر

القاهرة
25-24 تموز/يوليو

ورشة عمل حول اآلليات الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية 
المستدامة

عّمان
10-8 آب/أغسطس

ورش عمل وطنية لحساب معادالت القوة الشرائية على الصعيد 
دون الوطني في السودان ومصر

القاهرة
27-24 تشرين األول/

أكتوبر

ورشة عمل تدريبية حول تقييم أثر تسويق البحوث في مصر 
القاهرة

21-20 تشرين الثاني/
نوفمبر

العراق

 ورشة عمل أولية حول تحديات التهجير والنزوح الداخلي
في العراق ومتطلبات خطة التنمية المستدامة لعام 2030

بيروت
23-21 شباط/فبراير

 االجتماع اإلقليمي الثالث للفريق العامل المعني بمؤشرات
التنمية المستدامة

عّمان
15-13 آذار/مارس

بيروتورشة عمل حول جداول العرض واالستخدام للعراق
17-14 آب/أغسطس

االجتماع التاسع للفريق الرفيع المستوى المعني بالشراكة 
والتنسيق وبناء القدرات في مجال اإلحصاءات المتعلقة بخطة 

التنمية المستدامة للعام 2030

رام هلل
9-7 تشرين الثاني/

نوفمبر

توطين أهداف التنمية على المستوى المحلي والمركزية 
الخدمات العامة - ورشة برنامج تحديث القطاع العام في العراق

بيروت
29-27 تشرين الثاني/

نوفمبر
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JORDAN

The First Meeting of Arab Good Agricultural Practices 
Stakeholders for Jordan

Amman
13-14 February

National Training Workshop on Enhancing the Capacities of 
Youth Participation in Public Life and in the Decision-making 
Process in Jordan

Amman
8-10 August

The Second Meeting of Arab Good Agricultural Practices 
Stakeholders for Jordan

Amman
17-21 December

Beirut
23-24 May

LEBANON

The First Meeting of Arab-Good Agricultural Practices 
Stakeholders for Lebanon

Beirut
16-17 February

Workshop on National Technology Transfer System in 
Lebanon

Beirut
23-24 February

Capacity-building Workshop on Women Political 
Participation and Political Empowerment

Beirut
28 February - 2 March

Preliminary Findings of the Climate Change Vulnerability 
Assessment of the Lebanese Agricultural Sector

Beirut
4 August

Technical Support for the Ministry of State for Women’s 
Affairs in Lebanon in the Field of Implementing the Goals of 
Sustainable Development and the 2030 Agenda

Beirut
8-9 September

Workshop on Technical Assistance to the Ministry of State 
for Women Affairs in Lebanon, on the Implementation of 
Sustainable Development Goals and the Agenda 2030

Beirut
19-20 September
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األردن

اجتماع األطراف بشأن إطار الممارسات الزراعية الجيدة في 
المنطقة العربية الخاص باألردن

عّمان
14-13 شباط/فبراير

ورشة عمل تدريبية وطنية حول تعزيز قدرات الشباب للمشاركة 
في الحياة العامة وعمليات صنع القرار في األردن

عّمان
10-8 آب/أغسطس

ورشة عمل تدريبية حول إطار الممارسات الزراعية الجيدة 
الخاص باألردن

عّمان
21-17 كانون األول/ 

ديسمبر

لبنان

االجتماع األول لألطراف المعنية بإطار الممارسات الزراعية 
الجيدة في المنطقة العربية الخاص بلبنان

بيروت
17-16 شباط/فبراير

 ورشة عمل حول إطالق المنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا
في لبنان

بيروت
24-23 شباط/فبراير

ورشة عمل لبناء القدرات حول المرأة في المشاركة السياسية 
والتمكين السياسي

بيروت
 28 شباط/فبراير -

2 آذار/مارس

االجتماع التشاوري حول النتائج األولية لتطبيق تقييم قابلية 
تأثر قطاع الزراعة في لبنان بتغّير المناخ

بيروت
4 آب/أغسطس

 اجتماع بشأن الدعم الفني لوزارة الدولة لشؤون المرأة
في الجمهورية اللبنانية في مجال تطبيق أهداف التنمية 

المستدامة وخطة عام 2030

بيروت
9-8 أيلول/سبتمبر

المساعدة الفنية لوزارة الدولة لشؤون المرأة في لبنان في مجال 
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة عام 2030

بيروت
20-19 أيلول/سبتمبر
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Workshop on Natural Gas as a Clean Alternative Fuel in the 
Transport Sector in Lebanon

Beirut
20 September

The Second Meeting of Arab-Good Agricultural Practices 
Stakeholders for Lebanon

Beirut
26-29 September

Workshop on International Mechanisms for the Elimination 
of all forms of discrimination against Women: Text and 
Judicial Application

Beirut
13 October

Workshop on Negotiation Skills for a Common External Tariff 
and the Impact of Arab Customs Union on the Lebanese 
Economy

Beirut
18-19 October

Workshop on Technology Management, Innovation 
Protection and Commercialization Programme in Lebanon

Beirut
19-20 October

The Second Meeting of Arab-Good Agricultural Practices 
Stakeholders for Lebanon: National Training Workshop

Beirut
6-10 November

Conference on Women’s Legal and Political Gains: 
Reflections on the Moroccan Experience and Possibilities 
for Change in Lebanon

Beirut
23-24 November

Expert Group Meeting on the Role of Media and Academia 
in Implementing the Women, Peace and Security Agenda in 
Lebanon

Beirut
28-29 November

LIBYA

Expert Group Meeting on Challenges of Reform: Institutional 
Development in Post-conflict Libya

Beirut
26-27 April

National Training Workshop for Launching the 2017 
International Comparison Program Activities in Tunisia  
and Libya

Tunis
11-14 June
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ورشة عمل حول استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل ونظيف 
في قطاع النقل البري في لبنان

بيروت
20 أيلول/سبتمبر

االجتماع الثاني لألطراف المعنية بإطار الممارسات الزراعية 
الجيدة في المنطقة العربية الخاص بلبنان

بيروت
29-26 أيلول/سبتمبر

ورشة عمل تدريبية وطنية حول اآلليات الدولية للقضاء على 
كافة أشكال التمييز ضد المرأة: بين النص والتطبيق القضائي

بيروت
13 تشرين األول/أكتوبر

ورشة عمل حول مهارات التفاوض حول التعريفة الخارجية 
الموحدة ووقع االتحاد الجمركي العربي على االقتصاد اللبناني

بيروت
19-18 تشرين األول/

أكتوبر

 ورشة عمل حول برنامج إدارة التكنولوجيا ونظام حماية
االبتكار وتسويقه في لبنان

بيروت
20-19 تشرين األول/

أكتوبر

االجتماع الثاني لألطراف المعنية بإطار الممارسات الزراعية 
الجيدة في المنطقة العربية الخاص بلبنان: ورشة عمل تدريبية

بيروت
10-6 تشرين الثاني/

نوفمبر

مكتسبات المرأة التشريعية والسياسية: قراءة في التجربة 
المغربية والخيارات الممكنة للمسار اللبناني

بيروت
24-23 تشرين الثاني/

نوفمبر

اجتماع فريق خبراء دور اإلعالم واألكاديميا في تنفيذ أجندة 
المرأة والسالم واألمن في لبنان

بيروت
29-28 تشرين الثاني/

نوفمبر

ليبيا

اجتماع فريق الخبراء حول التحديات في اإلصالح: تطوير 
المؤسسات خالل مرحلة ما بعد النزاع في ليبيا

بيروت
27-26 نيسان/أبريل

ورشة عمل تدريبية وطنية إلطالق أنشطة برنامج المقارنات 
الدولية لعام 2017 في تونس وليبيا

تونس
14-11 حزيران/يونيو
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MAURITANIA

Capacity-building Workshop to the National Women 
Machinery of Mauritania, on Gender Equality, Women’s 
Empowerment and Security Council Resolution 1325

Nouakchott
20-23 March

MOROCCO

Workshop on Coherent National Technology Transfer System 
in Morocco

Rabat
26 April

Workshop on Coherent Efficient and Effective National 
Technology Transfer System in Morocco

Morocco
24 October

Workshop on Research Commercialization Impact 
Assessment in Morocco

Rabat
25-26 October

OMAN

Coherent National Technology Transfer System Workshop – 
Part of Development Account Project

Oman
25 January

Workshop on Coherent Efficient and Effective National 
Technology Transfer System in Oman

Muscat
2 October
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موريتانيا

ورشة عمل لبناء القدرات في اآللية الوطنية للمرأة في موريتانيا 
في مجال المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وقرار مجلس 

األمن رقم 1325

نواكشوط
23-20 آذار/مارس

المغرب

ورشة العمل المخصصة ألصحاب العالقة بالتشريعات المتعلقة 
باإلبداع ونقل التكنولوجيا في المغرب

الّرباط
26 نيسان/أبريل

ورشة عمل متخصصة حول إطالق المنظومة الوطنية لنقل 
التكنولوجيا في المغرب

المغرب
24 تشرين األول/أكتوبر

ورشة عمل حول تقييم أثر تسويق البحوث في المغرب
الّرباط

26-25 تشرين األول/
أكتوبر

ُعمان

ورشة العمل المخصصة ألصحاب العالقة بالتشريعات المتالزمة 
باالبتكار ونقل التكنولوجيا في ُعمان

ُعمان
25 كانون الثاني/يناير

ورشة عمل متخصصة حول إطالق المنظومة الوطنية لنقل 
التكنولوجيا في ُعمان

مسقط
2 تشرين األول/أكتوبر
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STATE OF PALESTINE

Trilateral Meeting, ESCWA, UNCTAD and Government of 
State of Palestine on Calculating Cost of Israeli Occupation

Beirut
24 March

Workshop on Strategic Planning for Sustainable Transport 
Sector in the State of Palestine

Beirut
24-25 April

Capacity-building Workshop on Sustainable Development 
Goals for Staff of the State of Palestine

Beirut
27-28 April

National Workshop on Supporting Competition 
and Competition Policy in the State of Palestine

Amman
3-4 May

Sixty-First World Statistics Congress Marrakech
16-21 July

Expert Group Meeting on the Impact of Occupation on 
Human Development in State of Palestine

Amman
20-21 July

National Consultation Workshop to Estimate the Cost 
of Violence against Women in the State of Palestine

Amman
31 July - 1 August

Workshop on National Mechanisms to Implement the 
Sustainable Development Goals

Amman 
8-10 August

Expert Group Meeting on the Impact of Israeli Occupation on 
Development Outcomes in the State of Palestine

Beirut
10-11 October

Technical Meeting to Discuss a Survey Questionnaire on the 
Costing of Violence against Women in the State of Palestine

Amman
20-21 November

Workshop on Job Competencies Development for 
Palestinian Public Servants

Amman
12-14 December
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دولة فلسطين

االجتماع الثالثي بين اإلسكوا واألونكتاد وحكومة دولة فلسطين 
بشأن حساب كلفة االحتالل اإلسرائيلي

بيروت
24 آذار/مارس

حلقة عمل وطنية حول التخطيط االستراتيجي لقطاع النقل 
المستدام في دولة فلسطين

بيروت
25-24 نيسان/أبريل

 ورشة عمل لبناء القدرات حول أهداف التنمية المستدامة
في دولة فلسطين

بيروت
28-27 نيسان/أبريل

 ورشة عمل وطنية حول دعم سياسة المنافسة واإلنجاز
في دولة فلسطين

عّمان
4-3 أيار/مايو

مراكشالدورة الحادية والستون للمؤتمر العالمي لإلحصاء
21-16 تموز/يوليو

اجتماع فريق الخبراء حول أثر االحتالل على التنمية البشرية 
في دولة فلسطين

عّمان
21-20 تموز/يوليو

مشاورات وطنية حول تحديد منهجية تقدير التكلفة االقتصادية 
للعنف ضد المرأة في دولة فلسطين

عّمان
 31 تموز/يوليو  -

1 آب/أغسطس

 ورشة عمل حول اآلليات الوطنية الالزمة لبلوغ أهداف
التنمية المستدامة

عّمان
10-8 آب/أغسطس

اجتماع فريق الخبراء حول أثر االحتالل اإلسرائيلي على النتائج 
اإلنمائية في دولة فلسطين

بيروت
11-10 تشرين األول/

أكتوبر

اجتماع فني لمناقشة استبيان استقصائي بشأن تقدير تكاليف 
العنف ضد المرأة في دولة فلسطين

عّمان
21-20 تشرين الثاني/

نوفمبر

حلقة عمل حول تطوير الكفايات الوظيفية للعاملين في القطاع 
العام في دولة فلسطين

عّمان
14-12 كانون األول/

ديسمبر
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SAUDI ARABIA

Workshop and Seminar on Promoting Women’s Participation 
in Public Affairs in the Light of the Convention on 
Discrimination against Women 

Riyadh
26-27 April

SUDAN

Implementing the 2030 Agenda in Sudan: Awareness Raising 
and Advocacy Workshop

Khartoum
15-19 January

Workshop on the Development of a Framework for 
E-services Quality in Sudan

Khartoum
29 March

Workshop on Technology  Incubators Development in Sudan Khartoum
30 March

Training Workshop on Security Council Resolution 1325 and 
Women, Peace and Security Agenda in the Sudan

Khartoum
26-28 July

National Workshops for the Computation of Subnational 
Purchasing Power Parities in Egypt and the Sudan

Cairo
24-27 October

Training Workshop to the Sudanese Ministry of Welfare 
and Social Security to Review the Draft National Action Plan 
on 1325

Khartoum
17-18 December

Workshop on Establishment of an Observatory for 
Information and Communication Technology Indicators

Khartoum 
26 December

Workshop on Enhancing National Technology Transfer 
System in Sudan: Legal Framework and Suggested Structure

Khartoum
27 December
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المملكة العربية السعودية

ورشة عمل وندوة: تعزيز مشاركة المرأة السعودية في الشأن 
العام على ضوء اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة

الّرياض
27-26 نيسان/أبريل

السودان

تنفيذ خطة عام 2030 في السودان: ورشة عمل للتوعية 
والمناصرة

الخرطوم
19-15 كانون الثاني/

يناير 

ورشة عمل وطنية حول وضع إطار لجودة الخدمات اإللكترونية 
في السودان

الخرطوم
29 آذار/مارس

 ورشة عمل وطنية بشأن تطوير حاضنات التكنولوجيا
في السودان

الخرطوم
30 آذار/مارس

ورشة عمل تدريبية حول قرار مجلس األمن 1325 أجندة المرأة 
والسالم واألمن في السودان

الخرطوم
28-26 تموز/يوليو

ورش عمل وطنية لحساب معادالت القوة الشرائية على الصعيد 
دون الوطني في السودان ومصر

القاهرة
27-24 تشرين األول/

أكتوبر

حلقة عمل تدريبية لوزارة الرعاية والضمان االجتماعي في 
السودان الستكمال استعراض مشروع خطة العمل الوطنية حول 

القرار 1325

الخرطوم
18-17 كانون األول/

ديسمبر

ورشة عمل  حول مرصد إنشاء لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في السودان

الخرطوم
26 كانون األول/ديسمبر

ورشة عمل حول تعزيز منظومة نقل التكنولوجيا في السودان: 
اإلطار القانوني والبنية المقترحة

الخرطوم
27 كانون األول/ديسمبر
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SYRIAN ARAB REPUBLIC

The National Agenda for the Future of Syria Programme: 
Debate on the Economics of Transitional Justice

Beirut
16 January

Experts Training Workshop on Electricity Sector Reform 
and Restructuring in the Syrian Arab Republic

Beirut 
25-26 January

National Agenda for the Future of Syria Meeting  
to Update and Validate the Prioritization of Policy Options 
and Programmes

Beirut
27 January

Third Working Group Meeting on Sustainable Development 
Indicators

Amman
13-15 March

Visit of the Syrian National Authority for Family and 
Population Affairs to ESCWA Centre for Women to Discuss 
Areas of Technical Cooperation

Beirut
27 March

Training Workshop Responding to Goal 5 of the Sustainable 
Development Agenda in the Syrian Arabic Republic

Beirut
27-28 March

Expert Group Meeting on the Future Elections in the Syrian 
Arab Republic as per Security Council Resolution 2254

Beirut
28 April

Training Workshop on Improving Governance of Electric 
Public Establishment in Syria

Damascus
23-24 May

Expert Group Meeting to Prioritize Stabilization Initiatives 
in the Syrian Arab Republic

Beirut
26-27 July

National Agenda for the Future of Syria: Expert Group 
Meeting on Mapping the Indigenous Drivers for Economic 
Recovery and Reconstruction in Syria

Beirut
29 August

Unilateral Economic Measures on the Syrian Arab Republic: 
Humanitarian Impact and Consequences for the Future of the 
Country

Beirut
10 October
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الجمهورية العربية السورية

برنامج الخطة الوطنية لمستقبل سوريا: مناقشة المناهج 
االقتصادية للعدالة االنتقالية

بيروت
16 كانون الثاني/يناير

ورشة عمل لتدريب الخبراء حول إصالح وإعادة هيكلة قطاع 
الكهرباء في الجمهورية العربية السورية

بيروت
26-25 كانون الثاني/

يناير

الخطة الوطنية لمستقبل سوريا: اجتماع لتحديث وتحديد 
األولويات ضمن الخيارات والبرامج المتعلقة بالسياسات العامة

بيروت
27 كانون الثاني/يناير

 االجتماع اإلقليمي الثالث للفريق العامل المعني بمؤشرات
التنمية المستدامة

عّمان
15-13 آذار/مارس

زيارة وفد الهيئة الوطنية السورية لشؤون األسرة والسكان   
لالطالع على عمل مركز المرأة في اإلسكوا ومجاالت  التعاون 

الفني

بيروت
27 آذار/مارس

ورشة عمل حول التجاوب مع الهدف 5 ألجندة التنمية 
المستدامة في الجمهورية العربية السورية

بيروت
28-27 آذار/مارس

اجتماع فريق الخبراء حول االنتخابات المقبلة في الجمهورية 
العربية السورية في ضوء قرار مجلس األمن 2254

بيروت
28 نيسان/أبريل

ورشة عمل تدريبية وطنية بشأن تحسين إدارة مؤسسات 
الكهرباء العامة في الجمهورية العربية السورية

دمشق
24-23 أيار/مايو

 اجتماع خبراء حول تحديد أولويات مبادرات دعم االستقرار
في سوريا

بيروت
27-26 تموز/يوليو

برنامج الخطة الوطنية لمستقبل سوريا: اجتماع فريق خبراء 
لرسم العوامل المحلية المحّركة لعجلة االنتعاش االقتصادي 

وإعادة اإلعمار في سوريا

بيروت
29 آب/أغسطس

التدابير االقتصادية االنفرادية المفروضة على الجمهورية العربية 
السورية: وقعها اإلنساني وتبعاتها على مستقبل البالد

بيروت
10 تشرين األول/أكتوبر
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TUNIS

National Training Workshop for Launching the 2017 
International Comparison Program Activities in Tunisia and 
Libya

Tunis
11-14 June

Workshop on Coherent Efficient and Effective National 
Technology Transfer System in Tunisia

Tunis
17-18 July

National Training Workshop on Enhancing the Capacities of 
Youth Participation in Public Life and in the Decision-making 
Process in Tunisia

Tunis
13-15 September

Workshop on Technology Management, Innovation 
Protection and Commercialization Programme in Tunisia

Tunis
18-19 September

UNITED ARAB EMIRATES

Workshop on the Methodology for Preparing the National 
Plan for Women, Peace and Security in the United Arab 
Emirates

Abu Dhabi
14-17 August

YEMEN

Capacity-building Workshop on Enhancing Yemeni Women’s 
Capacity and Promoting Political Participation and Women, 
Peace and Security Agenda

Beirut
4-6 April
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تونس

ورشة عمل تدريبية وطنية إلطالق أنشطة برنامج المقارنات 
الدولية لعام 2017 في تونس وليبيا

تونس
14-11 حزيران/يونيو

ورشة عمل لمراحل إنجاز مشروع إنشاء نظام وطني لنقل 
التكنولوجيا واالبتكار في تونس

تونس
18-17 تموز/يوليو

ورشة عمل تدريبية وطنية حول تعزيز قدرات الشباب للمشاركة 
في الحياة العامة وعمليات صنع القرار في تونس

تونس
15-13 أيلول/سبتمبر

ورشة عمل حول برنامج إدارة التكنولوجيا ونظام حماية االبتكار 
وتسويقه في تونس

تونس
19-18 أيلول/سبتمبر

اإلمارات العربية المتحدة

ورشة عمل حول منهجية إعداد الخطة الوطنية للمرأة، والسالم 
واألمن في اإلمارات العربية المتحدة

أبو ظبي
17-14 آب/أغسطس

اليمن

ورشة عمل لبناء قدرات المرأة اليمنية، وتعزيز المشاركة 
السياسية في ضوء خطة المرأة والسالم واألمن

بيروت
6-4 نيسان/أبريل
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 األيام العالمية مناسبات تحتفل بها األمم المتحدة، دعمًا لقضايا معينة 
أو تعزيزًا ألهداف المنظمة من خالل التوعية واإلعالم.

International days are observed by the United Nations to uphold 
particular causes or to promote, through awareness raising, the 
objectives of the Organization.

ــام العالمية األي
International Days



62 International Days

INTERNATIONAL DAYS

World Day of Social Justice Beirut
20 February

International Women’s Day: Be Bold for Change Beirut
6 March

World Water Day Celebration: Wastewater Amman
22 March

Earth Hour Beirut
25 March

World Day to Combat Desertification and Drought Beirut
17 June

UN Day Beirut
24 October

International Day of Solidarity with the Palestinian People Beirut
29 November

Inclusion of Persons with Disabilities in the Labour Market: 
International Day of Persons with Disabilities

Beirut
4 December

Human Rights Day Beirut
11 December
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األيام العالمية

بيروتاليوم العالمي للعدالة االجتماعية
20 شباط/فبراير

اليوم العالمي للمرأة: كوني جريئة للتغيير
بيروت

6 آذار/مارس

عّماناالحتفال باليوم العالمي للمياه: مياه الصرف الصحي
22 آذار/مارس

بيروتساعة األرض
25 آذار/مارس

بيروتاليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف
17 حزيران/يونيو

يوم األمم المتحدة
بيروت

24 تشرين األول/أكتوبر

بيروتاليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
29 تشرين الثاني/نوفمبر

اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة: إدماج األشخاص ذوي 
اإلعاقة في سوق العمل

بيروت
4 كانون األول/ديسمبر

بيروتاليوم العالمي لحقوق اإلنسان
11 كانون األول/ديسمبر
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