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  2019لعام والفعاليات االجتماعات قائمة 

  مةالجهة المنظِ  العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
 

  الربع األول
  

  عّمان
  يناير/الثانيكانون6

 مجال في التكنولوجية التطورات أحدث" حول ندوة
 "الرياضيةوالنمذجةالتقييم،اإلدارة،:الهواءتلوث

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

  
  تونس

  يناير/الثانيكانون7
 المتكاملة المجموعة حول تونس في وطنية ندوة

االجتماعيالنوعإحصاءاتألدوات
 اإلحصاء شعبة

  
 أبو ظبي

  يناير/الثانيكانون9-10
 في العنيف التطرف منع جهود ومستقبل الحالي عالوض

 مستقبليةوآفاقإقليميتقييم:العربيةالمنطقة
 والنزاعات الناشئة القضايا شعبة

    
  تونس

  كانون الثاني/يناير9-10
 األسواق حماية آليات"  حول تدريبية عمل ورشة

 "اإلغراقومكافحةالتجارية،
 شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

    
  المغرب

  كانون الثاني/يناير 10
 ألدوات المتكاملة المجموعة حول المغرب في وطنية ندوة

 االجتماعي النوع إحصاءات
 اإلحصاء شعبة

    
  بيروت

  ينايركانون الثاني/ 10-11
حول قضايا العدالة في المنطقة سلسلة حلقات الحوار 

منتدى المجتمع المدني تحضيراً للقمة العربية العربية: 
الرابعة التنموية االقتصادية واالجتماعية

 شعبة التنمية االجتماعية

   
  القاهرة

  كانون الثاني/يناير 13-14
 في اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق حول اإلقليمية الندوة

 2030المستدامة  التنمية وخطة الدولية االتفاقية
 اإلحصاء شعبة

    
  بيروت

  الثاني/يناير كانون 15-16
ورشة عمل إقليمية حول المبادئ التوجيهية إلعداد 

االستعراضات الوطنية المتعلقة بتنفيذ إعالن ومنهاج عمل 
 ً بيجين بعد خمسة وعشرون عاما

 مركز المرأة في اإلسكوا

    
  عّمان

  يناير/الثاني كانون20-21
 المستدامة التنمية سياسات شعبة الغذائي األمن رصد حول تدريبية عمل ورشة
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     (تابع)الربع األول
    

  العراق
  يناير/الثاني كانون20-23

 النوع بإحصاءات المعنية الثانية في العراق لوطنيةا الورشة
 االجتماعي

  شعبة اإلحصاء

    
  بيروت

  ينايركانون الثاني/24-25
المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 

في المنطقة العربية2030
 شعبة التنمية االجتماعية

  
  بيروت

  كانون الثاني/يناير29-30
  شعبة اإلحصاء الدورة الثالثة عشرة للجنة اإلحصائية

      
  بيروت

  ينايركانون الثاني/30
خبراء يستعرض التنميط الحضري في اجتماع فريق 

الدول العربية "مدن تعاني من أزمات"
 شعبة التنمية االجتماعية

    
  بيروت

  كانون الثاني/يناير30
  اإلحصاء شعبة    اإلسكوا بيانات بوابة إطالق

 
  بيروت

 كانون الثاني/يناير 31
 اإلحصاء شعبة اجتماع فريق العمل التابع للجنة اإلحصائية

    
  القاهرة

  فبراير/شباط 4
 63 الـ للدورة العربي التحضيري اإلقليمي االجتماع

 المرأةوضعللجنة
  مركز المرأة في اإلسكوا

    
  تونس

  فبراير/شباط 5
 وضع خرائط لرسم األساسي الخط ةدراس إطالق

  تونسفيالقائمةالمبانيقطاعفيالطاقةاستخدام
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

    
  عّمان

  فبراير/شباط5-6
 التنمية خطةل البيئي البعد تطبيقوسائل " حول ندوة

"فلسطينفي2030المستدامة
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

   
  تونس

 فبراير/شباط 6
 اإلقليمية المبادرة مشروع حول وطني تشاوري اجتماع
 المناطق في النطاق صغيرة المتجددة الطاقة تطبيقات لتعزيز
 تونسفي)REGEND(العربيةالمنطقةفيالريفية

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
  دبي

  فبرايرشباط/6-7
 التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة الرقمية للتنمية الوطنية التقارير حول خبراء اجتماع

   
  بيروت

  فبراير/شباط 13-14
مؤسسات الوطنية حول إدماج المساواة بناء قدرات ال

والتخطيط  ةبين الجنسين في السياسات المؤسسي
  االستراتيجي والتقييم والتدقيق وإعداد التقارير

  مركز المرأة في اإلسكوا

   
  بيروت/الجامعة األمريكية

فبراير/شباط15
  مركز المرأة في اإلسكوا  في المنطقة العربيةحلقة نقاش حول النساء والتطرف 
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     (تابع)الربع األول
    

  بيروت
  فبراير/شباط18-19

 وإمكانية توافرها: العنف من الناجيات إيواء دور
اليهاالوصول

 مركز المرأة في اإلسكوا

   
  بيروت

  فبراير/شباط18-19
 األبعاد المتعددة المساواة خبراء حول عدم فريق اجتماع

العربيةالدولفي
 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

   
  بيروت

  فبراير/شباط18-19
 المنطقة في األراضي إدارة عمل بخطة النهوض
تخطيطجلسة:العربية

  شعبة التنمية االجتماعية

   
  بيروت

  شباط/فبراير21
  قسم المؤتمرات  األُم للُغة العالَمي اليَوم

    
  بيروت

  فبراير/شباط22-24
 لبنان في المتحدة األمم نموذج لمحاكاة السنوي المؤتمر
2019 

  مكتب األمين التنفيذي

   
  بيروت

  فبراير/شباط24-25
  اإلسكوا في المرأة مركز الجزائر في العربية المرأة لجنة اجتماع

    
  عّمان

  فبراير/شباط 24-25
 الوزراء لمجلس العامة األمانة من لفريق دراسية زيارة

 الدولي والتعاون التخطيط وزارة إلى فلسطين دولة في
 الهاشميةاألردنيةالمملكةفي

  والنزاعات الناشئة القضايا شعبة

    
  تونس

  فبراير/شباط 25-26
 واالجتماعي االقتصادي لـلحوار المواضيعي االجتماع

 وتنسيق األساسية، للدراسات تمهيدي الليبي: عرض
 االستشاريالفريقعمل

  والنزاعات الناشئة القضايا شعبة

    
 بيروت

  فبراير/شباط 25-28
ورشة عمل حول إصالح الحماية االجتماعية في 

 المنطقة العربية
  شعبة التنمية االجتماعية

    
  عّمان

  فبراير/شباط26-27
 عمل ومنهاج إعالن تنفيذ حول تشاورية وطنية عمل ورشة
ً  عشرونو خمسة بعد بيجين  عاما

  اإلسكوا في المرأة مركز

    
  بيروت

  فبراير/شباط26-28
ورشة عمل حول مناقشة نتائج منهجية تقييم القدرات 
 المؤسسية في مجالي التنفيذ والتنسيق (المرحلة الثانية)

 والنزاعات الناشئة القضايا شعبة

    
  القاهرة

  فبراير/شباط 27-28
 والموارد البيئة حول اإلقليمي التشاوري االجتماع
 والمنتدى المستدامة للتنمية العربي للمنتدى الطبيعية
 2019المستوىالرفيعالسياسي

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

  
  البحر الميت، األردن

 مارس/آذار3-5
 المستدامة التنمية سياسات شعبة )ACWUA( للمياه الخامس العربي األسبوع
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     (تابع)الربع األول
    

  بيروت
  مارسآذار/4-6

 إلى الوصول وآلية الخضراء التكنولوجيا في االستثمار
 العربيةالمنطقةفيالمستدامالتمويل

  للتكنولوجيا اإلسكوا مركز

    
  بيروت

 مارسآذار/5
 ز المرأة في اإلسكوامرك "الوقت حان: "2019 للمرأة العالمي اليوم

 
  عّمان

 مارسآذار/5
 لإلحاطة األساسية الدراسة إطالق" بشأن وطنية ندوة

 "األردن في المباني قطاع في الطاقة استعمال ضعيةبو
 المستدامة التنمية سياسات شعبة

     
  عّمان

  مارسآذار/ 6
 اإلقليمية المبادرة مشروع حول وطني تشاوري اجتماع
 المناطق في النطاق صغيرة المتجددة الطاقة تطبيقات لتعزيز
 األردنفيالعربيةالمنطقةفيالريفية

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

  

  نيويورك
  مارسآذار/6

 اللجنة دورة هامش على حدث – باإلحصاءات اإلعاقة
الخمسيناإلحصائية

 شعبة اإلحصاء

  
  بيروت

 مارسآذار/ 7
  :حول العربية المنطقة في العالمية الحملة إطالق

 ذوي من والمراهقين والفتيان للفتيات الجيدة المعاملة
العالمفياإلعاقة

 شعبة التنمية االجتماعية

    
  بيروت

  مارس/آذار 12
Aligning the strategic goals of the 
National Agriculture Research Center 
(NARC) for the years 2019-2023 with the 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  بيروت

  مارس/آذار 13
 اإلقليمية المبادرة مشروع حول وطني تشاوري اجتماع
 في النطاق صغيرة المتجددة الطاقة تطبيقات لتعزيز

 العربيةالمنطقةفيالريفيةالمناطق

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  القاهرة

  آذار/مارس18-21
 استخدام لتحسين مصر في وطنية تدريبية عمل ورشة

 االجتماعيالنوعإحصاءات
  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  يروتب

 مارسآذار/19
 العربية، التنمية توقعات بشأن الخبراء فريق اجتماع
2018-2019

شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

    

  بيروت
 آذار/مارس19-21

 العالمية للقمة المستوى الرفيع الثاني العربي المنتدى
 المستدامةللتنمية2030وأجندةالمعلوماتلمجتمع

 التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة

    
  بيروت

  آذار/مارس 20
 – الجوع على للقضاء الفرعية للجنة استشاري اجتماع

 الدول في الجوع على القضاء): 5( رقم عمل مجموعة
 بالنزاعالمتأثرة

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
    



  مةالجهة المنظِ  العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
 

     (تابع)الربع األول
    

  بيروت
  آذار/مارس20

 الزراعية للتنمية العربية المنظمة مع التنسيقي االجتماع
  الغذائياألمنمشروعإطارورصدلمراجعة

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  بيروت

 آذار/مارس20-21
 شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية الثانية التنمية، الدورة أجل من التكنولوجيا لجنة

    
 بيروت

  مارس/آذار20-21
 التنمية أجل من التكنولوجيا بشأن الحكومي اإلسكوا اجتماع
  اإللكترونية الحكومة ومجلس

  التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة

    
 بيروت

  مارس/آذار 21-22
 تحضيراً  المناخ تغير حول اإلقليمي التشاوري االجتماع
 الرفيع السياسي والمنتدى المستدامة للتنمية العربي للمنتدى

2019لعامالمستوى

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
 بيروت

  مارس/آذار 21
 المعني العمل فريق إنشاء حول الخبراء فريق اجتماع
 التنسيق آلية ضمن العربية المنطقة في التنمية بتمويل

 اإلقليمي

 شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

    
 بيروت

  مارس/آذار22
  المستدامة التنمية سياسات شعبة  2019للمياه  العالمي اليوم

    
  عّمان

  مارس/آذار24-25
  التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة  المفتوحة والبيانات المفتوحة الحكومة: األردن

    
  نواكشوط

  مارس/آذار 25-26
 الوطني االستعراض حول تشاورية عمل ورشة

 خمسة بعد بيجين عمل ومنهاج إعالن بتنفيذ المتعلق
ً وعشرون  عاما

  مركز المرأة في اإلسكوا

    
 بيروت

  مارس/آذار 26
ً  بالفرنسية   قسم المؤتمرات  !أيضا

    
 بيروت

  مارس/آذار 26-28
 المتحدة األمم لمؤتمر اإلقليمي التحضيري االجتماع

  الجنائية والعدالة الجريمة لمنع عشر الرابع
مكتب األمم المتحدة في اإلسكوا/

 المعني المتحدة األمم مكتب فيينا/
  والجريمة بالمخدرات

  
 بيروت

  مارس/آذار26-28
 الجغرافي المعلومات نظام حول التدريبية الورشة

 المناختغيرلتحليلبعدعنواالستشعار
  المستدامة التنمية سياسات شعبة

  
 بيروت

  مارس/آذار 27-28
بناء قدرات المؤسسات الوطنية حول إدماج المساواة 

بين الجنسين في تتبع وتخصيص الموارد المالية وتقييم 
  وتطوير القدرات البشرية والثقافة المؤسسية

 مركز المرأة في اإلسكوا
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     (تابع)الربع األول
    

 بيروت
  مارس/آذار27-28

 العنف تكاليف احتساب طرق حول متقّدمة عمل ورشة
 المرأةضد

  مركز المرأة في اإلسكوا

    
  القاهرة

 4 –مارس /آذار 31
  أبريل/نيسان

 في 2019 والمياه األراضي أيام لمؤتمر الثانية الدورة
  أفريقيا وشمال األدنى الشرق منطقة

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
     الثانيالربع

    
 القاهرة

  نيسان/أبريل 1
 تعزيز" مشروع تنفيذ حول الثاني التنسيقي االجتماع

 وتنمية التعاون خالل من والمائي الغذائي األمن
 "العربيةالمنطقةفيالقدرات

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  إسطنبول

  أبريل/نيسان1-7
 تحت الشرائية القوة مماثالت لتطوير إقليمي اجتماع

 آسياغربإقليمفي)ICP(إطار
  اإلحصاءشعبة 

    
  بيروت

  نيسان/أبريل4
 للمرأة السياسية المشاركة حول تشاركية عمل ورشة

 اللبنانية
  مركز المرأة في اإلسكوا

    
  بيروت

  نيسان/أبريل7-8
 لتنمية عشرة الثانية اإلقليمية التدريبية العمل ورشة
  المناخ تغيرمفاوضاتحولالعربيةالبلدانقدرات

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  بيروت

  نيسان/أبريل 7-8
 اإلقليمي، التنسيق آللية والعشرون الخامس االجتماع

 للتنمية المتحدة األمم لمجموعة اإلقليمي واالجتماع
 المستدامة

 والتقييم االستراتيجيات قسم
 والشراكات

    
  الكويت

  نيسان/أبريل 7-8
 الوطني االستعراض حول تشاوري عمل اجتماع
 خمسة بعد بيجين عمل ومنهاج إعالن بتنفيذ المتعلق

ً وعشرون  عاما

  مركز المرأة في اإلسكوا

    
  بيروت

  نيسان/أبريل8
 والتنمية للسالم كمسارات والمساواة والشمولية التمكين

 العربيةالمنطقةفيالمستدامة
  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

    
  إسطنبول

  أبريل/نيسان9-10
 الموحد المؤشر نتائج الحتساب إقليمي دون اجتماع
 المستهلكألسعار

  اإلحصاء شعبة

    
  بيروت

  نيسان/أبريل9-11
  االجتماعية التنمية شعبة  2019مستدامة ال للتنمية العربي المنتدى

    
  العراق

  نيسان/أبريل9-11
  مركز المرأة في اإلسكوا  العراق في العنف كلفة تقدير عن وطنية مشاورات
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     (تابع)الثانيالربع
    

  السعودية العربية المملكة
  أبريل/نيسان 10-11

 الوطني االستعراض حول تشاورية عمل ورشة
 خمسة بعد بيجين عمل ومنهاج إعالن بتنفيذ المتعلق

ً وعشرون  عاما

  اإلسكوا في المرأة مركز

    
  بيروت

  نيسان/أبريل15
"حالة الهجرة الدولية  اجتماع فريق الخبراء حول تقرير

"2019في المنطقة العربية لعام
  االجتماعية التنمية شعبة

    
  بيروت

  نيسان/أبريل15
 بتمويل المعني التقرير إلطالق الخبراء فريق اجتماع
 2019لعامالمستدامةالتنمية

 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

    
  الدوحة

  نيسان/أبريل 15-16
 ضد للعنف للتصدي الدولية المعايير حول عمل ورشة

 االجتماعي والتأهيل الحماية مركز مع المرأة بالتعاون
 قطردولةفي

  اإلسكوا في المرأة مركز

    
  بيروت

  نيسان/أبريل16-17
 من بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في المحرز التقدم
 المدنيالمجتمعمنظماتنظروجهة

  مركز المرأة في اإلسكوا

    
  بيروت

  نيسان/أبريل17-18
 في الفكرية الملكية حول نُظم الخبراء فريق اجتماع
 العربيةالمنطقة

  التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة

    
  بيروت

  نيسان/أبريل 17-18
 في الطاقة حول السابع الهدف تنفيذ رصد" حول ندوة

  العربية" المنطقة
  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  عّمان

  أبريل/نيسان23
 الزراعية الممارسات إطار تطبيق حول التشاوري االجتماع

  ولبنان األردن في الوطنية) GAP( الجيدة
  المستدامة التنمية سياسات شعبة

     
  تونس

  أبريل/نيسان 24
 المبادرة مشروع حول تونس في وطني تشاوري اجتماع

 في السعة صغيرة المتجددة الطاقة تطبيقات لنشر اإلقليمية
 العربيةالريفيةالمناطق

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    

  عّمان
  أبريل/نيسان24-25

 الغذائي األمن مستويات لرصد الخبراء فريق اجتماع
 العربيةالمنطقةفي

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    

  عّمان
  أبريل/نيسان 24-25

 لمشاريع المفهوم مذكرات تطوير" حول تدريبية دورة
 المستدامة التنمية وأهداف الغذائي األمن نحو موجهة
-2019( الجديدة االستراتيجية تنفيذ إطار ضمن

 "األردن فيالزراعيةللبحوثالوطنيللمركز)2023

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  مالطة

  أبريل/نيسان24-25
 والدول األوروبي لالتحاد المستوى الرفيع االجتماع
 اإلعاقةحقوقحولالعربية

  االجتماعية التنمية شعبة
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  تونس
  أبريل/نيسان25

 إدارة سياسات وتقييم وتنفيذ إعداد حول وطنية ندوة
 تونسفيالمبانيقطاعفيالطاقة

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  عّمان

  أبريل/نيسان 29-30
 لمشاريع المفهوم مذكرات تطوير" حول تدريبية دورة

 المستدامة التنمية وأهداف الغذائي األمن نحو موجهة
 الزراعية للتنمية الوطني االستراتيجية تنفيذ إطار ضمن

 "األردنفيوالبيئةالزراعةوزارةفي

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  بيروت

 أيار/مايو 1
 لتقرير التمهيدي المخطط حول الخبراء فريق اجتماع
  االجتماعية الحماية

 شعبة التنمية االجتماعية

     
 بيروت

  أيار/مايو2-3
 في( العراق في المؤسسية القدرات تقييم منهجية تطبيق
  الثانيةالمرحلة):نينوىومحافظةالحمدانيةقضاء

  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

    
  بيروت

  مايو/أيار 7
 المكون تنفيذ في المعنيين للشركاء تشاوري اجتماع
 من والمائي الغذائي األمن تعزيز" مشروع من األول
  "العربيةالمنطقةفيالقدراتوتنميةالتعاونخالل

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
 بيروت

  أيار/مايو7-8
: المستدامة التنمية أهداف لتحقيق التنفيذ إلى الخطة من

 الفعالةالمؤسساتلدعمالموازنةإعداد
 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

    
 بيروت

  يار/مايوأ 8-14
 عمل ومنهاج إعالن تنفيذ حول تشاورية عمل ورشتي
ً وعشرونخمسةبعدبيجين  عاما

  اإلسكوا في المرأة مركز

    
 بيروت

  أيار/مايو13-14
 إلى الوصول: أحد إهمال عدم" حول الخبراء فريق اجتماع

  "العربية المنطقة في مختارة بلدان في المهمشة الفئات أكثر
  االجتماعية التنمية شعبة

    
  القاهرة

  مايو/أيار13-16
 هيكلة وإعادة إصالح" حول قليمية تدريبيةإ عمل ورشة
 "الكهرباءقطاع

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 بيروت

  أيار/مايو14
اجتماع خبراء لمناقشة التقرير حول إصالح الحماية 

في المنطقةاالجتماعية
  االجتماعية التنمية شعبة

    
 بيروت

  أيار/مايو19
 واالجتماعية االقتصادية التطّورات لمسح األقران استعراض

  2019-2018 العربية المنطقة في
 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

    
 بيروت

 أيار/مايو23
 أجل من القيادة: المرورية للسالمة الخامس األسبوع
المروريةالسالمة

االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

 
  بيروت

  يونيو/حزيران7
  المستدامة التنمية سياسات شعبةللبيئة العالمي اليوم
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  كنيويور
  يونيو/حزيران11-13

 اتفاقية في األطراف الدول لمؤتمر عشرة الثانية الدورة
 اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق

  االجتماعية التنمية شعبة

    
  مراكش

  يونيو/حزيران15-16
  مكتب األمين التنفيذي  جنة التنفيذيةاالجتماع السادس لل

    
  بيروت

  يونيو/حزيران17-18
  االجتماعية التنمية شعبة  ورشة إقليمية حول السياسات الحضرية الوطنية

    
  بيروت

  يونيو/حزيران 18
 اإلقليمية المبادرة مشروع حول وطني تشاوري اجتماع
 في النطاق صغيرة المتجددة الطاقة تطبيقات لتعزيز

 في) REGEND( العربية المنطقة في الريفية المناطق
 لبنان

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  بيروت

  يونيو/حزيران 18-20
 تعزيز في التعاونية الجمعيات دور في التفكير إعادة

 في سوريا في المتكاملة والريفية الزراعية التنمية
 النزاعبعدمامرحلة

 لمستقبل الوطنية األجندة برنامج
  سوريا

    
  بيروت

  يونيو/حزيران19-20
 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة  البحري المتوسط شرق مؤتمر

    
  تونس

  يونيو/حزيران19-21
 الوطنية اآلليات مع التعاون حول للمدّربين تدريب
 اإلنسانبحقوقالمعنية

  المرأة في اإلسكوامركز 

    
  بيروت

  يونيو/حزيران20-21
  االجتماعية التنمية شعبة  اجتماع خبراء حول التقرير العربي للتنمية المستدامة

    

  بيروت
  يونيو/حزيران24-25

 االجتماعي اإلنفاق رصد إطار لمناقشة ليميةإق عمل ورشة
  العربية البلدان في

 شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

    
  بيروت

  يونيو/حزيران24-25
  المستدامة التنمية سياسات شعبة  الطاقة للجنة عشرة الثانية الدورة

    
  بيروت

  يونيو/حزيران24-28
  شعبة الخدمات اإلدارية  المتحدة لألمم اإلنكليزية باللغة الكتابة

    
  تونس

  يونيو/حزيران24-28
 المناخ تغير آثار تقييم حول وطنية تدريبية عمل ورشة

 تونس في به التأثر وسرعة
  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  بيروت

  حزيران/يونيو 25-26
اجتماع فريق الخبراء حول "تعزيز بناء القدرات 

لمعالجة الروابط بين المياه والطاقة من أجل التنمية 
  المستدامة في المنطقة العربية"

  المستدامة التنمية سياسات شعبة
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  الرباط
  حزيران/يونيو25-26

 مجال في المحرز التقدم برصد المعني الخبراء فريق اجتماع
 النزاعاتومنعالسالموبناءالتنميةسياسات:الحكم

 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

    
  ، المغرببن غرير

  يونيو/حزيران 25-27
 االجتماعية التداعيات " حول الخبراء فريق اجتماع

 في الكلي االقتصاد إصالح لسياسات والسياسية واالقتصادية
 "العربيةالمنطقة

  والنزاعات الناشئة القضايا شعبة

    
  بيروت

  حزيران/يونيو26
االجتماع التنسيقي لإلحصائيين حول رصد وتقييم مستويات 

 األمن الغذائي في الدول العربية
  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  بيروت

  حزيران/يونيو26
 والطاقة المياه بين الترابط حول الخبراء فريق اجتماع
والغذاء

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  بيروت

  حزيران/يونيو27-28
 المستدامة التنمية سياسات شعبة المائية الموارد للجنة عشرة الثالثة الدورة

    
     الثالثالربع

    
  بيروت

 يوليو/تموز1-2
 والتنمية االصطناعي الذكاء الخبراء حول اجتماع فريق

المحليةالصناعية
 التنمية لأج من التكنولوجيا شعبة

    
  تونس

  يوليو/تموز1-2
 التكامل مستقبلورشة عمل إقليمية رفيعة المستوى حول "

  "متغيّرعالميتجارينظامفيالعربياالقتصادي
 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

    
  دمشق

  يوليو/تموز2-3
 الدولية اآلليات حول القدرات لبناء عمل ورشة

  المرأةضدللعنفالتصديفيالفضلىوالممارسات
  مركز المرأة في اإلسكوا

    
  بيروت

  يوليو/تموز2-4
 والتكنولوجيات المفتوحة الحكومة: القدرات تطوير
 العربيةالمنطقةفيالناشئة

  التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة

    
  بيروت

  يوليو/تموز 2-5
 األمم في اإلحصائية الشعبة من مقدمة فنية مساعدة
 من الطاقة إحصاءات لتحسين لبنان إلى اإلسكوا/المتحدة

 المستدامةالتنميةأجل

  اإلحصاء شعبة

     
  بيروت

  يوليو/تموز4-5

دورة تدريبية للفرق الوطنية حول استخدام برنامج 
AquaCropإلدارة مياه الري 

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  دمشق

  يوليو/تموز9
National Capacity Building Workshop on 

Open Government and Open Data  
  التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة

    
  بيروت

  يوليو/تموز10-11
لمكونات  الجغرافية المعلومات نظام حول عمل ورشة
 العربيةلدولافيالمتكاملالنقلنظام

 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة
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  رام هللا 
  يوليو/تموز14-18

 في االستراتيجي البيئي التقييم حول عمل ورشة
فلسطين

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  القاهرة

  يوليو/تموز15-17
 في العليا الكوادر لكفاءات المشترك العربي اإلطار
 العامالقطاع

  والنزاعات الناشئة القضايا شعبة

    
  عّمان

  يوليو/تموز22
 سياسات وتقييم إعداد وتنفيذ حول وطنية عمل ورشة
  األردنفيالمبانيقطاعفيالطاقةاستخدامكفاءة

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  بيروت

  يوليو/تموز22-24
  قسم المؤتمرات  واحدة مهنة متعددة، مهام: اللغات في المتخصصون

    
  تونس

  يوليو/تموز 23-25
 البلدان في الفقر قياس حول اإلقليمية العمل ورشة

  العربية
  اإلحصاء شعبة

    
  عّمان

  يوليو/تموز 25
 مشروع حول الثاني الوطني التشاوري االجتماع
 المتجددة الطاقة تطبيقات لتعزيز اإلقليمية المبادرة
 العربية المنطقة في الريفية المناطق في السعة صغيرة

 األردنفي

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  عّمان

  يوليو/تموز29
  المستدامة التنمية سياسات شعبة  للتكنولوجيا االسكوا لمركز الفنية للجنة السابع االجتماع

    
  بيروت

  يوليو/تموز29-30
ورشة عمل متقدمة حول تطبيق منهجية تقييم القدرات 

  المؤسسية في اليمن، إعداد التقارير والتدريب
  والنزاعات الناشئة القضايا شعبة

    
  تونس

 1 – يوليو/تموز 29
  أغسطس/آب

حول استخدام إطار رصد األولى تدريبية الورشة ال
  ومتابعة األمن الغذائي في الدول العربية

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  عّمان

  يوليو/تموز 30
 المعني األردني الوطني للفريق التشاوري االجتماع
 القطاع واستدامة مرونة تعزيز" حول اإلسكوا بمشروع
 "العربيةالمنطقةفيالزراعي

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  بيروت

  يوليو/تموز30-31
االجتماع الوطني حول تمكين المرأة وتنمية ريادة 
  األعمال في المناطق الريفية: دور الطاقة المتجددة

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  بيروت

  يوليو/تموز30-31
 واألزمات النزاعات بشأن خبراء فريق اجتماع

  2030عامخطةعلىالتركيزمعواالحتالل،
  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

    
    
    



  مةالجهة المنظِ  العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
 

     (تابع)الثالثالربع
    

  عّمان
  يوليو/تموز 30-31

 الالزم واالستثمار والتكيف الخضراء التكنولوجيا نقل
: المستدامة التنمية اهداف من 12 الهدف لتنفيذ

 المستدامواإلنتاجاالستهالك

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  نيويورك

  تموز/يوليو؟؟
 االقتصادي المجلس اجتماع هامش على نشاط

واالجتماعي
 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

    
  بيروت

  آب/أغسطس8
EGM on Youth Innovation for Lebanon’s 

Sustainable Development  
  االجتماعية التنمية شعبة

    
  بيروت

  أغسطسآب/19-22
 ومتابعة رصد إطار استخدام" حول الثانية تدريبيةال الورشة

 "العربية الدول في الغذائي األمن
  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  بيروت

  أغسطس/آب19-23
 برنامج استخدام حول للبنان لىاألو التدريبية العمل ورشة

AquaCrop الري مياه إلدارة 
  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  بيروت

  أغسطس/آب26-27
 بهدف السياق على المرتكزة التكنولوجيا" حول فني اجتماع
 "لبنان في الزراعية الغذائية النظم ومرونة كفاءة تعزيز

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  بيروت

  أغسطس/آب29-30
 األبعاد المتعدد الفقر دليل لوضع وطنية استشارية ورشة
 العراق في واألطفال لألسر

 االقتصادي والتكامل يةالتنم شعبة

    
  بيروت

  أيلول/سبتمبر4
 في والمتوسطة الصغيرة للمشاريع االلكترونية المنصة
العربيةالمنطقة

 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

    
  بيروت

  أيلول/سبتمبر5-6
ورشة عمل إقليمية حول تقدير التكلفة االقتصادية 

 للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية
  مركز المرأة في اإلسكوا

    
  بيروت

  أيلول/سبتمبر10-11
  االجتماعيةشعبة التنمية   االجتماعية السكن سياسات حول اقليميه عمل ورشة

     
  بيروت

  أيلول/سبتمبر10-13
  شعبة الخدمات اإلدارية  الوكاالت بين المشتركة السفر لشبكة عشر السادس االجتماع

     
  بيروت

  أيلول/سبتمبر12-13
 اإلطارية المتحدة األمم التفاقية الدائمة للجنة 2019 منتدى
  "المستدامة والمدن المناخ تمويل" المناخ تغير بشأن

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

     
  تونس

  أيلول/سبتمبر 14-15
اجتماع تقني لمشروع الحوار االجتماعي واالقتصادي في 

ليبيا: عرض ومراجعة النظراء للمسودات النهائية للدراسات 
  األساسية الثالثة (االقتصادية واالجتماعية والحكومة)

  ضايا الناشئة والنزاعاتشعبة الق
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  بيروت
  أيلول/سبتمبر 16-18

 إحصاءات تطوير حول األولى اإلقليمية العمل رشةو
 في بالنقل الصلة ذات المستدامة التنمية ومؤشرات النقل

 العربيةالبلدان

  اإلحصاء شعبة

    
  بيروت

  أيلول/سبتمبر16-19
 استخدام حول لفلسطين األولى التدريبية العمل ورشة

 الريمياهإلدارةAquaCropبرنامج
  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  بيروت

  أيلول/سبتمبر16-19
Deployment and on-site Capacity Building in 

ESCWA  
  المؤتمرات قسم

    
  بيروت

  أيلول/سبتمبر19
 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة  األبعاد المتعدد الفقر حول الخبراء فريق اجتماع

    

  بيروت
  أيلول/سبتمبر 19-20

 في سوريا في المحلية التنمية حول تشاوري اجتماع
 والتحدياتالفرص:النزاعبعدمامرحلة

 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

    

  بيروت
  أيلول/سبتمبر 19-20

 المنطقة في المتكاملة الوطنية للتنمية التخطيط تعزيز
  االتصال لنقاط الثاني اإلقليمي االجتماع: العربية

 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

     
  بيروت

  أيلول/سبتمبر 23
 واالزدهار المتجددة الطاقة إلى االنتقال حول عمل ورشة

 والسيناريوهات والتعليم المحليات دور: لبنان في المستدام
 2030عامحتىالمستقبلية

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

     
  بيروت

  أيلول/سبتمبر23-27
 وشمال األوسط الشرق في األمن بشأن إقليمية عمل ورشة
  أفريقيا

  اإلدارية الخدمات شعبة

    
  بيروت

  أيلول/سبتمبر 25-26
 التقدم حول اإلقليمي التقرير لمراجعة الخبراء فريق اجتماع
 خمسة بعد بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في المحرز

 عاماً وعشرين

  اإلسكوا في المرأة مركز

    
  بيروت

  أيلول/سبتمبر25-27
  المستدامة التنمية سياسات شعبة  للطاقة الدولي بيروت لمنتدى العاشرة الدورة

    
  بيروت

  أيلول/سبتمبر26
 وكفاءة المتجددة الطاقة خبراء للجنة 13 االجتماع

 العربيةالدولبجامعةالطاقة
  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  بيروت

  أيلول/سبتمبر27
Youth Workshop: The Road to ECOSOC 
2019 

  االجتماعية التنمية شعبة

    
  بيروت

  أيلول/سبتمبر30
NASF Team Meeting االقتصادي والتكامل التنمية شعبة 

    
    
    



  مةالجهة المنظِ  العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
 

     (تابع)الثالثالربع
    

  بيروت
  أيلول/سبتمبر30

Place to Place Survey Meetings اإلدارية الخدمات شعبة  

    
  الرباط

  أيلول/سبتمبر30
اجتماع فريق الخبراء المعني بتقييم بيانات التعداد العام 

 الدول العربيةللسكان في
  شعبة اإلحصاء

     
  عّمان

 تشرين 1-سبتمبر/أيلول 30
  أكتوبر/األول

اجتماع فريق الخبراء حول األوضاع المعيشية والتنمية في 
األرض الفلسطينية المحتلة في ظل االحتالل: العوامل 

المحددة، االنعكاسات، واستراتيجيات الشعب الفلسطيني 
 للتكيف والصمود

  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

    
 تشرين 2-سبتمبر/أيلول 30

  أكتوبر/األول
 المرفوعة التقارير اعداد مهارات حول إقليمية تدريبية دورة
 سيداوةلجنإلى

  اإلسكوا في المرأة مركز

    
  الربع الرابع

  
  بيروت

  أكتوبر/األولتشرين1-3
 في الوطنية التنمية خطط في المناخي العمل تعميم

 العربيةالمنطقة
  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  الرباط

  أكتوبر/األول تشرين 1-3
ورشة عمل إقليمية حول استخدام بيانات التعداد 

ألغراض التخطيط للتنمية والبحث العلمي في البلدان 
 العربية

  اإلحصاء شعبة

    
  بيروت

  أكتوبر/األولتشرين2-3
  المستدامة التنمية سياسات شعبة  السياسات فجوة تحليل تقرير حول تشاوري اجتماع

    
  بيروت

  أكتوبر/األولتشرين2-3
 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة  السياسات فجوة تحليل تقرير حول تشاوري اجتماع

    
  بانكوك

  أكتوبر/األول تشرين 7-8
 إطار في المساواة، من والتمكين المستدامة الطاقة

 التنمية أجل من للطاقة العاشر الدولي المنتدى"
 "المستدامة

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  بيروت

  تشرين األول/أكتوبر7-9
االجتماع السنوي لشبكة مكتبات ومعلومات تبادل 

 المعرفة التابعة لألمم المتحدة
  اإلدارية الخدمات شعبة

    
  بيروت

  تشرين األول/أكتوبر8-9
  شعبة التنمية االجتماعية  االجتماعية الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية

 
  بيروت

 أكتوبر/األولتشرين10
 مركز المرأة في اإلسكوا اللبنانية للمرأة السياسية المشاركة حول عمل ورشة

 
 



  مةالجهة المنظِ  العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
 

     (تابع)الربع الرابع
    

  بيروت
تشرين األول/أكتوبر10-11

 في الطوعية الوطنية االستعراضات حول عمل ورشة
العربيةالمنطقة

 االجتماعية التنمية شعبة

 
  بيروت

 تشرين األول/أكتوبر10-11
 سوريا في العنيف التطّرف" حول تشاوري اجتماع

 "انتشارهإعادةومنع
  االقتصادي التكامل التنمية شعبة

    
  بيروت

  تشرين األول/أكتوبر14
  مركز المرأة في اإلسكوا  2030السعودية  العربية المملكة رؤية في المرأة

    
  بيروت

  أكتوبر /األول تشرين 15
 – الوطني الصعيد على الغذائي األمن وتحليل مراقبة

 في للزراعة االستراتيجية الخطة في النتائج انعكاس
 2025“-2021لبنان

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
  بيروت

 تشرين األول/أكتوبر15-16
Training workshop for the sub-committee on 

gender and SDG's  
  مركز المرأة في اإلسكوا

    
  تونس

  تشرين األول/أكتوبر 16
High-Level Meeting with Ministry Director-

Generals on mainstreaming equality into 
policies, plans and programmes in Tunisia  

  االجتماعية التنمية شعبة

    
  القاهرة

 تشرين األول/أكتوبر15-17
  شعبة اإلحصاء  ورشة عمل حول العنف ضد المرأة في الدول العربية

    
 بيروت

  أكتوبر/األول تشرين 20-24
 ألخصائي تدريبية عمل ورشة: القاهرة مياه أسبوع
 اإلنتاجية على المناخ تغير آثار حول الشباب المياه

 الزراعية

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
 بيروت

  أكتوبر/األولتشرين21
The Economies of the Mediterranean Arab 

World: strengths, weaknesses, and prospects  
 والتعاون البرامج تخطيط قسم

  الفني
    

  تونس
 أكتوبر/األول تشرين 22-23

 تأجل

 وتنمية المساواة من التمكين" حول الوطني االجتماع
 الطاقة دور: الريفية المناطق في األعمال ريادة

 "المتجددة

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  تونس

  أكتوبر/األولتشرين 24
 الطاقات بتطبيقات النهوض" حول توعوي يوم

 "واآلفاقالواقع:المتجددة
  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  تونس

  أكتوبر/األولتشرين25
 تونس – قوربان المحلي التجمع عند الفريق اجتماع

 ميدانيةوزيارات
  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
    
    
    



  مةالجهة المنظِ  العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
 

     (تابع)الربع الرابع
    

  عّمان
 أكتوبر/األول تشرين27-31

 استخدام حول لألردن األولى التدريبية العمل ورشة
 الريمياهإلدارةAquaCropبرنامج

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  عّمان

 أكتوبر/األول تشرين28-29
ESCWA/LAS training on National CRPD 

reporting  
  االجتماعية التنمية شعبة

    
  بيروت

  أكتوبر/األولتشرين29
 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة الثالث المرورية للسالمة شراكة اجتماع

    
  بيروت

  أكتوبر/األولتشرين29
Photography Workshop مكتب األمين التنفيذي  

    
  بيروت

   أكتوبر/األول تشرين 29-30
Proposal Writing & Research Design for 

Gender Integrated Research Capacity 
Development for Gender Focal Points  

  مركز المرأة في اإلسكوا

    
  بيروت

 أكتوبر/األول تشرين29-30
Engaging young girls with the Beijing Review 

Process  
  مركز المرأة في اإلسكوا

    
  تونس

 أكتوبر/األول تشرين29-30
 المنطقة في المتكامل الوطني اإلنمائي التخطيط تعزيز

 .العربية
 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

    
  عّمان

 أكتوبر/األول تشرين29-31
 المنطقة في اإلعاقة إحصاءات حول عمل ورشة

  أحد يستثنىالبحيثالتغطيةنطاقتوسيع:العربية
  شعبة اإلحصاء

    
  بيروت

 أكتوبر/األول تشرين 29-31
 تأجل

 المترابط التفكير- التمويل إلى البلديات وصول
  الوطنية دون الحكومات والمركزية

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  بيروت

  أكتوبر/األول تشرين 29-31
 المنطقة في اإلعاقة إحصاءات حول عمل ورشة

  أحد يستثنى ال بحيث التغطية نطاق توسيع: العربية
 

  اإلحصاء شعبة

    
  بيروت

  أكتوبر/األولتشرين30
OSLA Presentation on Restructuring Within 

Organizations  
HR 

    
  بيروت

  أكتوبر/األول تشرين 31
 إلى الوصول لتيسير القدرات لبناء عمل ورشة

 في المائية الموارد إدارة لتحسين الكاسحة التكنولوجيات
 متغيرمناخ

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
    
    
    



  مةالجهة المنظِ  العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
 

     (تابع)الربع الرابع
    

  القاهرة
  الثاني/نوفمبرتشرين3-5

 لتنمية عشرة الثالثة اإلقليمية التدريبية العمل ورشة
  المناختغيرمفاوضاتفيالعربيةالبلدانقدرات

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
 بيروت

  نوفمبر/الثاني تشرين 5
Technovation talks: Image, video & voice 
recognition – Institutional applications (Insight 
Series event) 

  التنفيذي األمين مكتب

   
 بيروت

  نوفمبر/الثانيتشرين6-7
 اللجنة في األعضاء الدول في التنمية تمويل لجنة

  األولى آسيا، الدورةلغربيواالجتماعيةاالقتصادية
  التنفيذي األمين مكتب

    
  بيروت

  نوفمبر/الثانيتشرين6-7
UN Habitat meeting on Urban Profiling االجتماعية التنمية شعبة  

    
 عّمان

  نوفمبر/الثاني تشرين 7-8
المؤتمر رفيع المستوى بمناسبة الذكرى العشرين لقرار 

) حول المرأة واألمن 2000( 1325مجلس األمن 
  والسالم: قياس التقدم المحرز ومعالجة الفجوات

  ة في اإلسكوامركز المرأ

    
  بيروت

  نوفمبر/الثاني تشرين 12-14
Expert Group Meeting on Mainstreaming 
Climate Action into National Development 
Planning in the Arab Region

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
  عّمان

 نوفمبر/الثاني تشرين12-14
  شعبة اإلحصاء واالستخدام العرض جداول حول عمل ورشة

    
  بيروت

  نوفمبر/الثاني تشرين 13-14
Towards a Regional Monitoring Framework 
for Ensuring Institutional Effectiveness, 
Inclusiveness Mitigating Corruption and 
Ending Violence

  والنزاعات الناشئة القضايا شعبة

    
  بيروت

  نوفمبر/الثانيتشرين14
Inter-sessional Group of Experts on Disability االجتماعية التنمية شعبة  

    
  بيروت

  نوفمبر/الثانيتشرين15
Group of Experts on Fossil Fuels, 2nd 
meeting 

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  عّمان

  تشرين الثاني/نوفمبر 18
 في اإلدارة مجلس دعم لمناقشة مخصص اجتماع
 عام في عقده المقرر العربي، العلمي للمنتدى اإلعداد
2021 

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  عّمان

 نوفمبر/الثاني تشرين18-19
2nd Technical Workshop on the Transport 

GIS Approach Harmonization 
  التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة

   
   



  مةالجهة المنظِ  العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
 

     (تابع)الرابعالربع
    

  عّمان
 نوفمبر/الثاني تشرين18-19

 االسكوا مركز ادارة لمجلس التاسع االجتماع
 للتكنولوجيا

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  بيروت

  نوفمبر/الثاني تشرين 18-19
Capacity Building Workshop for Accessing 
Disruptive Technologies for Improved Water 
Resources Management under Climate 
Change 

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

     
  بيروت

  نوفمبر/الثانيتشرين19
لجنة السياسات التجارية في الدول األعضاء في اللجنة 

آسيا، االجتماع األول لغربي واالجتماعية االقتصادية
  التنفيذي  األمين مكتب

     
  إسطنبول

 نوفمبر/الثاني تشرين19-21
 أهداف لمؤشرات البيانات تفصيل حول إقليمية عمل ورشة
  المستدامة التنمية

  شعبة اإلحصاء

     
  بيروت

  نوفمبر/الثاني تشرين 20
“Technovation talks: Image, video & voice 

Institutional applications” –recognition
(Insight Series event)  

  التنفيذي األمين مكتب

     
  بيروت

  نوفمبر/الثاني تشرين 20-21
Intellectual Workshop and Training on 

Property Rights and Innovation in Industrial 
and Agricultural Sectors and Impact on the 

Economic Development  

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

     
  بيروت

  نوفمبر/الثاني تشرين 20-21
One Behind: -Workshop on Leaving No

Assistance and Targeted Social 
Management Information Systems in 

Arab Countries 

  االجتماعية التنمية شعبة

     
  بيروت

 نوفمبر/الثاني تشرين20-21
 والخاص العام القطاع بين الشراكة حول خبراء فريق اجتماع

  الموانئ حول
 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

     
  بيروت

  نوفمبر/الثانيتشرين21
Expert Group Meeting on Trade  مكتب األمين التنفيذي  

     
 جّدة
 نوفمبر/الثاني تشرين24-26

  المستدامة التنمية سياسات شعبة  المناخ لتوقعات الرابع العربي اإلقليمي المنتدى

     
 بيروت

  نوفمبر/الثانيتشرين25
 للذكاء االستراتيجية التوجهات حول تشاوري اجتماع

  اللبنانية الجمهورية في االصطناعي
  التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة

     
  تونس

  نوفمبر/الثاني تشرين 25
Day Training (for Director Generals -One
of Tunisian Ministries) on principle,  

concepts and notions of Equality  

  االجتماعية التنمية شعبة

    



  مةالجهة المنظِ  العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
 

      (تابع)الربع الرابع
     

 بيروت
  نوفمبر/الثاني تشرين 25-26

Monitoring EGM on “Towards a Regional 
Framework for Ensuring Institutional 

Effectiveness, Inclusiveness Mitigating 
Corruption and Ending Violence”  

  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

     
  عّمان

 نوفمبر/الثاني تشرين26-27
  مركز المرأة في اإلسكوا  المرأة للجنة سعةالتا الدورة

     
  القاهرة

 نوفمبر/الثاني تشرين26-27
ESCWA/Habitat / IsDB workshop on 

informal settlements  
  االجتماعية التنمية شعبة

     
  بيروت

 نوفمبر/الثاني تشرين26-28
 ومجتمعات األعمال وريادة التكنولوجي االبتكار

  المستدامة التنمية أجل من التكنولوجيا/العلوم
  التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة

     
     

  بيروت
  نوفمبر/الثاني تشرين 26-28

Training Workshop on the Analysis and 
Socioeconomic Measurement of 

Inequalities in Tunisia 

  االجتماعية التنمية شعبة

    
  عّمان

  نوفمبر/الثاني تشرين 26-28
High Level Conference on Innovation and 

Technology for Achieving the 2030 
Development Agenda

  التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة

    
  بيروت

 الثاني/نوفمبرتشرين 27-29
Promoting Food and Water Security  -RM

in the Arab Region  
  المستدامة التنمية سياسات شعبة

     
  بيروت

  تشرين الثاني/نوفمبر28
 في المحرز التقدم حول المستوى الرفيع العربي مرالمؤت
ً  وعشرين خمسة بعد بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ   عاما

  اإلسكوا في المرأة مركز

     
  بيروت

 تشرين الثاني/نوفمبر28-29
Youth Workshop II  االجتماعية التنمية شعبة  

     
  بيروت

  تشرين الثاني/نوفمبر29
  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات  الفلسطيني الشعب مع للتضامن الدولي اليوم

  
  بيروت

  تشرين الثاني/نوفمبر29
Generation Equality Forum اإلسكوا في المرأة مركز  

 
  بيروت

 األول/ديسمبركانون2
NGO meeting on disabilityاالجتماعية التنمية شعبة 

   
   
   



  مةالجهة المنظِ  العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
 

  (تابع)الربع الرابع
  

  رام هللا 
 األول/ديسمبركانون2-3

National Capacity Building Workshop on 
Open Government and Open Data  

 التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة

  
  تونس

 األول/ديسمبركانون3-4
الملتقى العربي حول الحماية االجتماعية: المفهوم، 

األبعاد واآلفاق
  االجتماعية التنمية شعبة

    
  القاهرة

  كانون األول/ديسمبر 3-4
Regional Conference on the Global Compact 

for Safe, Orderly and Regular Migration: 
Implementation and Policy Implications for 

the Arab Region 

  االجتماعية التنمية شعبة

    
  القاهرة

  كانون الثاني/ديسمبر5
  االجتماعية التنمية شعبة  ورشة بناء القدرات حول حوكمة الهجرة

  
 بيروت

 ديسمبر/األولكانون5-6
 بعد ما سوريا في المحلي الحكم حول تشاوري اجتماع

 الصراع
 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

  
 بيروت

 ديسمبر/األول كانون 5-6
EGM on “Towards a Regional Monitoring 

Framework for Ensuring Institutional 
Inclusiveness Mitigating Effectiveness, 

Corruption and Ending Violence”

 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

    
 بيروت

  ديسمبر/األولكانون6
Regional Workshop on Social Expenditure 

Monitor  
  التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة

    
  عّمان

  ديسمبر/األول كانون 7-8
 الخارجية التجارة بتحرير المعنية للجنة عشرة الرابعة الدورة

 البعد على التركيز – التنمية وتمويل االقتصادية والعولمة
 التجاري

 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

    
  الدوحة

  ديسمبر/األولكانون7-8
Qatar disability conference االجتماعية التنمية شعبة  

    
 عّمان

  ديسمبر/األول كانون9-10
 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة واللوجستيات النقل للجنة العشرين الدورة

    
 عّمان

  ديسمبر/األول كانون 10-11
 الخارجية التجارة بتحرير المعنية للجنة عشرة الثالثة الدورة

 البعد على التركيز – التنمية وتمويل االقتصادية والعولمة
 المالي

 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

    
 بيروت

  ديسمبر/األول كانون 10-11
Technovation talks: Image, video & voice 

Institutional applications” –recognition
(Insight Series event)   The same meeting is 

mentioned in November 

  مكتب األمين التنفيذي

    



  مةالجهة المنظِ  العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
 

     (تابع)الربع الرابع
    

 عّمانبيروت أو 
 ديسمبر/األول كانون10-11

 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة 20 الدورة واللوجستيات، النقل لجنة

    
  القاهرة

 ديسمبر/األول كانون15-16
Meeting of IGED on disability 

assessment 
  االجتماعية التنمية شعبة

    
 بيروت

 ديسمبر/األول كانون16-18
 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة المحلية االحتياجات تقييم حول اجتماع

     
  عّمان

األول/ديسمبركانون 18-19
 الدول في األبعاد متعدد الفقر حول الخبراء اجتماع
العربية

االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

    
 بيروت

 ديسمبر/األول كانون17-19
  مكتب األمين التنفيذي التنفيذية، االجتماع السابعاللجنة 

    
 بيروت

 ديسمبر/األول كانون19-20
Local Reconciliation االقتصادي والتكامل التنمية شعبة 

    
 بيروت

  ديسمبر/األول كانون 18-20
Regional workshop on integration of 

Geospatial data for the compilation of SDG 
indicators 

  شعبة اإلحصاء

    
 بيروت

  ديسمبر/األولكانون20
NAFS-Additional Day (LNA) االقتصادي والتكامل التنمية شعبة 

  



    
     (تابع)الربع الرابع

    
    

 ً   يحدد المكان الحقا
  األول/أكتوبرتشرين

  التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة  اإلنترنت لحوكمة العربي للمنتدى السادس االجتماع

 
 ً   يحدد المكان الحقا

 تشرين األول/أكتوبر
 الحوكمة معاهد لمنتدى المشترك السنوي المؤتمر
 ومعهد أفريقيا وشمال األوسط الشرق شبكة في للتدريب

 والنزاعاتالناشئةالقضاياوشعبةللتمويلفليحانباسل

 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

    
 ً   يحدد المكان الحقا

  تشرين األول/أكتوبر19
  االجتماعية التنمية شعبة  الشيخوخة قضايا حول الخبراء فريق اجتماع

  
  بيروت
  األول/أكتوبرتشرين

 مركز المرأة في اإلسكوا  الجنسين بين العدل استراتيجية حول للخبراء اجتماع

    
  بيروت
  نوفمبر/الثانيتشرين

 في الطاقة كفاءة رفع حول إقليمية عمل ورشة
  العربيةالمنطقةفيوالخدماتيالسكنيالقطاعين

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
     
     

  بيروت
  كانون األول/ديسمبر

 المنطقة في واالجتماعية االقتصادية التطّورات مسح إطالق
  2019-2018العربية، 

 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

     
  القاهرة
  األول/ديسمبركانون 

 "......" عشر التاسع المشترك العام السنوي المؤتمر
the th Joint Annual Conference of19 

League of Arab States/Arab Organization 
for Administrative Development (ARADO) 

and ESCWA 

  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

  
  بيروت

 ً  يحدد الحقا
 المتعلق المستدامة التنمية مؤشر تنفيذ رصد حول ندوة

العربيةالمنطقةفيبالطاقة
 المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
 ً  وتكييفها التكنولوجيا نقل حول الخبراء فريق اجتماع  يحدد المكان الحقا

 البلدان في واالستهالك اإلنتاج في االستدامة لتحقيق
  والطاقة والمياهالنفاياتحولحالةدراسات:العربية

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
 ً   المستدامة التنمية سياسات شعبة باإلسكواالطاقةللجنةعشرةالثانيةالدورة  يحدد المكان الحقا

    
  القاهرة

 ً  يحدد الحقا
 للعام المستدامة التنمية أجل من للطاقة الدولي المنتدى
2019  

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
    

 بيروت
 ً   يحدد الحقا

 اجتماع: اإلقليمي التنسيق آللية التابعة العمل مجموعة
 المستدامة للتنمية العربي بالتقرير المعني العمل فريق

2019 

  االجتماعية التنمية شعبة



    
 ً  خطة على التركيز اإلعاقة، حول الخبراء فريق اجتماع  يحدد المكان الحقا

 2030عام
  االجتماعية التنمية شعبة

    
 ً  اللجنة لمكتب السادس لالجتماع الخدمات تقديم  يحدد المكان الحقا

 اإلحصائية
  شعبة اإلحصاء

  
 ً  المعني الوكاالت بين المشترك الخبراء فريق  يحدد المكان الحقا

االجتماعيالنوعبإحصاءات
  اإلحصاء شعبة

  
 ً  الديمغرافية اإلحصاءات حول الخبراء فريق اجتماع يحدد المكان الحقا

واالجتماعية
  اإلحصاء شعبة

  
ً يحدد المكان  اإلحصاء شعبة المستدامةالتنميةأهدافحولالخبراءفريقاجتماع الحقا

 
 ً  مجال في الناشئة القضايا حول الخبراء فريق اجتماع يحدد المكان الحقا

الرسميةاإلحصاءات
 اإلحصاء شعبة

 
 ً  المعني اإلقليمي التنسيق آلية فريق اجتماع يحدد المكان الحقا

2019-2018باإلحصاءات،
 اإلحصاء شعبة

    
  تونس

 ً  يحدد الحقا
: الليبي االقتصاد وضع حول الخبراء فريق اجتماع

  االستقرارعدمفترةخاللوالقدراتالتحديات
  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

  
  عّمان

 ً  يحدد الحقا
  الناشئة والنزاعاتشعبة القضايا   الوظيفية الكفاءات حول إقليمية عمل ورشة

  
  بيروت

 ً  يحدد الحقا
 في المعرفة باقتصاد المعني الخبراء فريق اجتماع
 والتنميةالسالمخدمة

  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

  
  بيروت

 ً  يحدد الحقا
 االحتالل كلفة وتحليل قياس حول الخبراء فريق اجتماع

اإلسرائيلي
 والنزاعاتشعبة القضايا الناشئة 

  
  الخرطوم

 ً   يحدد الحقا
 الفنية للمساعدة عمل خطة لرسم تحضيري اجتماع

 وتطوير الزراعية التعاونية الجمعيات إطار تحت
 السودانفيالقيمةسالسل

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

    
  
 


