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  المجلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

  

  

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)

  2018لعام والفعاليات االجتماعات قائمة 

  مةالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

    الربع األول
    

  بيروت
  الثاني/يناير كانون 16-17

شعبة التنمية والتكامل  ورشة تدريبية حول النافذة الواحدة في العراق
  االقتصادي

   
  تونس

 الثاني/يناير كانون 22-25
 السياسات العامة وخطة  حول تكاملورشة عمل 

: تصميم وتنفيذ سياسات عامة قائمة على 2030عام 
  المساواة

 شعبة التنمية االجتماعية

      
  القاهرة

  الثاني/يناير كانون 29-31
قليمية حول استخدام التكنولوجيا في اإلورشة العمل 

  في البلدان العربية تعدادات السكان والمساكن
  شعبة اإلحصاء

   
  بيروت

  الثاني/يناير كانون 30
  مكتب األمين التنفيذي  العرب الهيئة االستشارية للسفراء اجتماع

   
  بيروت

  شباط/فبراير 1
حفل إطالق الدراسة المشتركة بين اإلسكوا ومنظمة 

األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة "األفق العربي 
  : آفاق تعزيز األمن الغذائي في المنطقة العربية"2030

   ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  بيروت

  شباط/فبراير 1
  حفل توقيع مذكرة التفاهم (المعدلة) بشأن التعاون 

  بين اإلسكوا والمنظمة العربية للتنمية الزراعية
 ةشعبة سياسات التنمية المستدام

   
  بيروت

  شباط/فبراير 1-2
 االجتماع التشاوري الثاني للخبراء حول اإلطار

في  اإلقليمي المقترح لقياس ورصد األمن الغذائي
  المنطقة العربية

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  بيروت

  شباط/فبراير 6-8
ورشة عمل بشأن البيئة المؤسسية السليمة والتعاون 
والحوار والشراكات من أجل إنتاج مؤشرات التنمية 

  المستدامة واستخدامها

  شعبة اإلحصاء
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  مةالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

      (تابع) الربع األول
      

  بيروت
  شباط/فبراير 9

  واالنتخابات  الدستوراجتماع فريق الخبراء حول 
  في سوريا

شعبة التنمية والتكامل 
  االقتصادي

      
 القاهرة

   شباط/فبراير 10-12
ورشة العمل التدريبية اإلقليمية حول العواصف 

  الرملية والترابية في المنطقة العربية
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  دبي
  شباط/فبراير 11

المؤتمر الرفيع المستوى للحكومات العربية واالجتماع 
الوزاري حول التكنولوجيا من أجل التنمية: آفاق 

تجاوز الفجوات  - 2030البلدان العربية في عام 
 )2018(ضمن القمة العالمية للحكومات 

 شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

      
  بيروت

  شباط/فبراير 12
شعبة التنمية والتكامل   إطالق دراستين حول الدستور واالنتخابات في سوريا

  االقتصادي
     

  اسطنبول
  شباط/فبراير 16-12

 اجتماع إقليمي للمصادقة النهائية لبيانات أسعار
اإلقليمية  2016في إطار دورة  2014-2015-2016

 من مشروع برنامج المقارنات الدولية

  شعبة اإلحصاء

     
  دبي
  شباط/فبراير 13

اجتماع مديري برامج الحكومة االلكترونية العرب 
 )2018(ضمن القمة العالمية للحكومات 

  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

      
  القاهرة

 شباط/فبراير 13-14
الفني للمنتدى العربي للتوقعات فريق لاالجتماع الثاني ل

  المناخية
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  بيروت

  فبراير/شباط 20
االحتفال السنوي الحادي عشر باليوم العالمي للعدالة 

االجتماعية: "المساواة والعدالة في األعمال األدبية 
  "والفنية لجبران خليل جبران

  شعبة التنمية االجتماعية

      
  بيروت

  فبراير/شباط 21
حلقة نقاش حول العدالة بين الجنسين وأهداف التنمية 

  المستدامة
  مركز المرأة

      
  بيروت

  فبراير/شباط 22
  شعبة اإلحصاء اجتماع مجموعة عمل اللجنة اإلحصائية

      
  بيروت

  شباط/فبراير 23-25
المؤتمر السنوي الخامس عشر لمحاكاة نموذج األمم 

  لبنانالمتحدة في 
  مكتب األمين التنفيذي

      
  بيروت

   - فبراير/شباط 26
  آذار/مارس 3

ورش عمل تدريبية للفرق الوطنية حول استخدام 
لتقييم تأثير التغيرات المناخية  AquaCropبرنامج 

 على اإلنتاجية الزراعية

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  بيروت

  آذار/مارس 6
العدالة بين الجنسين وأهداف التنمية حلقة نقاش حول 

  المستدامة
  مركز المرأة
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  مةالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

      (تابع) الربع األول
      

  عّمان
  مارس/آذار 5-6

االجتماع االستشاري حول المسارات االستراتيجية 
 2020-2018لعمل مركز اإلسكوا للتكنولوجيا لألعوام 

  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
  نواكشوط

  آذار/مارس 5-6
ورشة عمل حول الحاضنات التكنولوجية وخدمة 

 االعالم واالتصال/التحول استشارية حول استراتيجية
  الرقمية

  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

      
  بيروت

  آذار/مارس 6
التركيز على العدل مع  2018 لعام اليوم العالمي للمرأة

  بين الجنسين
  مركز المرأة

      
  بيروت

  آذار/مارس 6-7
االجتماع التشاوري اإلقليمي الخاص بمنطقة الشرق 

المبادئ التوجيهية للجنة  أفريقيا لوضعاالوسط وشمالي 
الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن إدماج األشخاص 

  ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني

  شعبة التنمية االجتماعية

      
  القاهرة

  آذار/مارس 11-15
الوطنية حول منهجية التقييم ورشة عمل ريكار 

  المتكامل لقابلية التأثر
  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
  المنامة

 آذار/مارس 12
ورشة عمل حول التكنولوجيا واالبتكار: وسيلة للتنويع 

 االقتصادي
 شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

      
  عّمان

  آذار/مارس 13-15
المعني بالحريات وحقوق ورشة عمل تشاركية للفريق 

  اإلنسان في األردن
  شعبة التنمية االجتماعية

      
  جنيف

  آذار/مارس 19
ورشة عمل للمشاورات العربية واإلقليمية حول 

التكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية والعمليات اإلقليمية 
ذات الصلة (ضمن منتدى القمة العالمية لمجتمع 

  )2018المعلومات 

  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

      
  تونس

  آذار/مارس 22-23
الحكم الرشيد اجتماع فريق الخبراء حول نشر ثقافة 

كعامل تنموي وأداة لمنع النزاعات: دور منظمات 
  المجتمع المدني

  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

      
  عّمان

  آذار/مارس 25
اءات ورشة عمل وطنية في األردن بشأن اإلحص

 إحصاءات البيئة وأهداف التنمية المستدامة-والبيانات
  شعبة اإلحصاء

     
  عّمان

  آذار/مارس 26-29
ورشة تدريبية إقليمية حول األنظمة المتكاملة 

للحسابات البيئية واالقتصادية الداعمة ألهداف التنمية 
  المستدامة في العالم العربي

  شعبة اإلحصاء

     
  بيروت

  آذار/مارس 27-28
االجتماع التشاوري الثالث حول اإلطار اإلقليمي لقياس 

 ورصد مستويات األمن الغذائي في المنطقة العربية
  شعبة سياسات التنمية المستدامة
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  مةالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

      (تابع) الربع األول
      

  بيروت
  آذار/مارس 27-28

االجتماع التحضيري العربي حول قضايا الطاقة 
للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي 

 2018رفيع المستوى للعام 

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  الرياض

  آذار/مارس 27-28
مشاورات وطنية حول تقدير التكلفة االقتصادية للعنف 

  ضد المرأة في المملكة العربية السعودية
  مركز المرأة

      
  بيروت

  آذار/مارس 28-29
االجتماع التحضيري اإلقليمي حول قضايا المياه 

للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي 
  2018الرفيع المستوى لعام 

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
   الربع الثاني

    
  الكويت

  نيسان/أبريل 2
على الموارد المائية  تغيّر المناخاجتماع ريكار: آثار 

تغيّر في الكويت وإعداد استراتيجيات التكيف مع 
 في القطاعات المختلفة المناخ

 ةشعبة سياسات التنمية المستدام

    
  الكويت

  نيسان/أبريل 3-5
ورشة العمل اإلقليمية العاشرة حول تنمية القدرات من 

   للبدان العربية تغيّر المناخأجل مفاوضات 
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  القاهرة

  نيسان/أبريل 11-12
للمنتدى العربي للتنمية  العربياالجتماع التحضيري 

المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني 
حول قضايا البيئة  2018بالتنمية المستدامة لعام 

 والموارد الطبيعية

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

     
  القاهرة

  نيسان/أبريل 11-13
ورشة عمل الحتساب مماثالت القوة الشرائية دون 

 الوطنية لمصر والسودان
  شعبة اإلحصاء

     
  الجنينة، السودان

  نيسان/أبريل 15
الحكومة ورشة عمل حول سياسات وتطبيقات 

 االلكترونية
  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

     
  عّمان

 نيسان/أبريل 15-19
ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات حول سياسات 

  االبتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
 شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

     
  الخرطوم

  نيسان/أبريل 17
ورشة عمل لبناء القدرات في مؤشرات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت لمديري المركز القومي 
 للمعلومات

  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

     
  بيروت

  نيسان/أبريل 17-18
ورشة عمل إقليمية لبناء قدرات اللجنة الفرعية حول 

المساواة بين الجنسين لدعم الجهود الوطنية إلعداد 
تقارير االستعراض الطوعي الوطني حول أجندة 

  2030التنمية المستدامة لعام 

  مركز المرأة
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  مةالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

     (تابع) الربع الثاني
     

  القاهرة
  نيسان/أبريل 17-19

اإلقليمية حول جمع وإعداد وإتاحة ورشة العمل 
مؤشرات التجمعات/المستوطنات البشرية في البلدان 

 العربية

  شعبة اإلحصاء

     
  الخرطوم

  نيسان/أبريل 18-19
ورشة عمل لبناء القدرات في مؤشرات تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت للجهات الوطنية
  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

     
  بيروت

 نيسان/أبريل 22-23
جتماع اإلقليمي للمجتمع المدني حول التنمية اال

 المستدامة في المنطقة العربية
 شعبة التنمية االجتماعية

     
  اسطنبول

  نيسان/أبريل 22-24
الحتساب النتائج األولية لمماثالت القوة اجتماع إقليمي 

 الشرائية
  شعبة اإلحصاء

     
  بيروت

  نيسان/أبريل 23
حوارات المجتمع المدني حول قضايا العدالة سلسلة 

العدالة في االنتخابات: جوهر المشاركة  -االجتماعية 
 الهادفة في لبنان والمنطقة العربية

  شعبة التنمية االجتماعية

     
  بيروت

  نيسان/أبريل 23
وري حول محاور الربط الحيوي بين اجتماع تشا

  البلدان العربية
شعبة التنمية والتكامل 

  االقتصادي
      

  بيروت
 نيسان/أبريل 24-26

االجتماعات المتخصصة إلدارة سياسات التنمية 
المنتدى العربي للتنمية المستدامة "المستدامة ضمن 

 المياه وأهداف التنمية المستدامة": 2018لعام 
والموارد الطبيعية: البيئة  )؛2018بريل أ/نيسان 24(

 )؛2018نيسان/أبريل  25دورها في تحقيق التكامل (
الطاقة المستدامة والتحول نحو مجتمعات مستدامة 

 )2018بريل أنيسان/ 25ومنيعة (

  /شعبة سياسات التنمية المستدامة
  شعبة اإلحصاء

      
  بيروت

 نيسان/أبريل 24-26
  : 2018المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

 المقبلة والصالح العام ألجيالاوالموارد الطبيعية 
  شعبة التنمية االجتماعية

      
  اسطنبول

  نيسان/أبريل 25-27
ورشة عمل الحتساب المؤشر الموحد ألسعار 

  المستهلك
  شعبة اإلحصاء

     
  الرياض

 أيار/مايو 2-3
االجتماع الثالث لفريق الخبراء العامل بين الدورات 

 المعني باإلعاقة
 شعبة التنمية االجتماعية

      
  الكويت

  أيار/مايو 6-7
للطاقة المتجددة وكفاءة الدورة الرابعة للمنتدى العربي 

  الطاقة
  شعبة سياسات التنمية المستدامة

     
  القاهرة

  أيار/مايو 6-8
المؤتمر الصناعي العربي الدولي "خطوات نحو 

التنمية االبتكارية المستدامة" وورشة عمل إقليمية حول 
الترويج لمخرجات نتائج الدراسات والبحوث الفنية في 

  مجاالت مختارة

  شعبة سياسات التنمية المستدامة
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  مةالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

      (تابع) الربع الثاني
      

 عّمان
  أيار/مايو 6-8

ورشة عمل حول "بناء قدرات المؤسسات الوطنية 
ن واآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع لحقوق اإلنسا

المرأة في رصد ومراقبة وحماية حقوق اإلنسان بما 
  في ذلك الصحة الجنسية واالنجابية والحقوق اإلنجابية

  مركز المرأة

      
 البحرين

  أيار/مايو 6-10
من أجل  واالستخدامجداول العرض  إعدادورشة عمل 

  اإلجماليتحسين شمولية تقديرات الناتج المحلي 
  شعبة اإلحصاء

      
 المغرب

  أيار/مايو 7-9
ورشة عمل إقليمية حول قياس مؤشرات أهداف التنمية 

  المستدامة حول العنف ضد المرأة واستخدام الوقت
  شعبة اإلحصاء

     
  بيروت

  أيار/مايو 8-9
األدوات واآلليات الكمية التجارية لتحليل اآلثار 

  االقتصادية
شعبة التنمية والتكامل 

  االقتصادي
      

  بيروت
  أيار/مايو 8-10

إعادة النظر في السياسات االجتماعية حلقة عمل حول 
واالقتصادية لمواجهة الفقر بجميع أبعاده في البلدان 

  المتوسطة الدخل

شعبة التنمية والتكامل 
  االقتصادي

     
 عّمان

  أيار/مايو 8-10
المؤسسية ورشة عمل تفاعلية حول تطوير الفجوات 

في اليمن: نحو التحول الهيكلي إلى االنتعاش وتحقيق 
  نتائج تطوير أفضل

  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

      
  بيروت

  أيار/مايو 9-10
ندوة حول المرأة واألمن المائي لبناء السالم في 

  المنطقة العربية
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  تونس

  أيار/مايو 9-10
: 2030اجتماع فريق الخبراء حول تنفيذ جدول أعمال 

الحوكمة االقتصادية وتخطيط التنمية الوطنية في 
  المنطقة العربية

شعبة التنمية والتكامل 
  االقتصادي

      
  بيروت
 أيار/مايو 16-14

ورشة العمل التدريبية للفريق الوطني اليمني حول 
لتقييم تأثير التغيرات  AquaCropاستخدام برنامج 

 المناخية على اإلنتاجية الزراعية

 ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  بيروت

  أيار/مايو 9-10
اجتماع إقليمي لتبادل الخبرات حول تصميم وتنفيذ 

 سياسات وبرامج عامة قائمة على المساواة
  شعبة التنمية االجتماعية

      
  بيروت

  أيار/مايو 30-31
على الموارد  تغيّر المناخالمبادرة اإلقليمية لتقييم آثار 

المائية والقابلية االجتماعية واالقتصادية في المنطقة 
  المرحلة التشاورية الثانية لريكار –العربية 

  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
Webex 

  أيار/مايو 31
مجموعة العمل التابعة آللية التنسيق اإلقليمي: اجتماع 
فريق العمل المعني بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة 

2019 

 شعبة التنمية االجتماعية
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  مةالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

      (تابع) الربع الثاني
      

  تونس
  حزيران/يونيو 6-7

ورشة عمل حول وضع الدراسات األساسية: نحو 
اإلقتصادي -الحوار اإلجتماعيأجندة معيارية لمشروع 

  في ليبيا

  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

      
  تونس

  حزيران/يونيو 11-13
ورشة العمل التدريبية للفريق الوطني التونسي حول 

لتقييم تأثير التغيرات  AquaCropاستخدام برنامج 
  المناخية على اإلنتاجية الزراعية

  شعبة سياسات التنمية المستدامة

     
  بيروت

  حزيران/يونيو 21-22
 2030التكنولوجيات الرائدة، واألجندة اجتماع حول 

في المنطقة العربية: آثارها على توظيف وتمكين 
 الشباب

  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

     
  بيروت

  حزيران/يونيو 25-28
  مكتب األمين التنفيذي  الدورة الثالثون لإلسكوا

      
  تونس

  حزيران/يونيو 26
أثر االنضمام إلى االتحاد الجمركي العربي على 

االقتصاد التونسي وسيناريوهات بديلة لتعرفة خارجية 
  مشتركة 

شعبة التنمية والتكامل 
  االقتصادي

     
  بيروت

 حزيران/يونيو 26
استعراض األقران لمسح التطّورات االقتصادية 

 2018-2017 للفترة واالجتماعية في المنطقة العربية
شعبة التنمية والتكامل 

 االقتصادي
      

  بيروت
  حزيران/يونيو 27

في المنطقة العربية: "أدوات  تغيّر المناخندوة 
تكنولوجية لتحسين التفاعل بين العلوم والسياسات" 

لإلسكوا (بيت  )30( ـخالل انعقاد الدورة الوزارية ال
  )2018حزيران/يونيو  28-25األمم المتحدة، بيروت، 

  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
  بيروت

  حزيران/يونيو 27-28
ورشة العمل التدريبية للفريق الوطني اللبناني حول 

لتقييم تأثير التغيرات  AquaCropاستخدام برنامج 
  المناخية على اإلنتاجية الزراعية

  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
      الربع الثالث

      
  القاهرة

   تموز/يوليو 2
إطالق تقرير حالة الجهرة الدولية في المنطقة العربية 

 2017لعام 
 شعبة التنمية االجتماعية

      
  القاهرة

  تموز/يوليو 3-5
ورشة العمل اإلقليمية حول طرق جمع وإعداد وإتاحة 

مؤشرات التجمعات/المستوطنات البشرية في البلدان 
  العربية

  شعبة اإلحصاء

      
  الرباط

  تموز/يوليو 10
استراتيجيات ورشة عمل لبناء القدرات في تطوير 

 وتطبيقات الحكومة االلكترونية
 شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية
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  مةالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

      (تابع) الثالث الربع
      

  بيروت
  تموز/يوليو 10-11

ورشة عمل حول "منظومات الرصد والتقييم للسياسات 
  التجارية"

شعبة التنمية والتكامل 
  االقتصادي

     
  بيروت

  تموز/يوليو 11-12
اجتماع حول تنفيذ مشروع الحوار االجتماعي 

 االقتصادي في ليبيا
  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

     
  الرباط

  تموز/يوليو 12
 حول نظام معلومات لسوق الشغل ورشة عمل 
  في المغرب

  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

      
  القاهرة

  تموز/يوليو 16-17
ورشة عمل لبناء القدرات حول الهجرة وأهداف التنمية 

  المستدامة في المنطقة العربية
  شعبة التنمية االجتماعية

      

  بيروت
  تموز/يوليو 16-19

المشاورات المفتوحة واجتماع اللجنة االستشارية 
المتعددة األطراف تحضيرا لالجتماع الخامس للمنتدى 

  ربي لحوكمة اإلنترنتالع

  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

      
  تونس

  تموز/يوليو 17-18
ورشة عمل حول نشر وتطبيق مبادئ الحوكمة 

  الرشيدة في اإلدارات الحكومية التونسية
  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

      
  تونس

  تموز/يوليو 19-20
الحوكمة ورشة عمل حول نشر وتطبيق مبادئ 

  الرشيدة في اإلدارات الحكومية التونسية
  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

      
  تونس

  تموز/يوليو 23-24
ورشة عمل حول نشر وتطبيق مبادئ الحوكمة 

  الرشيدة في اإلدارات الحكومية التونسية
  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

      
  بيروت

  تموز/يوليو 24-27
جراء تعدادات السكان إلالتخطيط  رشة عمل حولو

في بلدان عربية  والمساكن باستخدام التكنولوجيا
  مختارة

  شعبة اإلحصاء

      
  نيويورك

  تموز/يوليو 25
نشاط على هامش اجتماع المجلس االقتصادي 

  واالجتماعي
  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

      
  بيروت

  تموز/يوليو 25-26
اري حول "المساواة بين الجنسين اجتماع استش

  والتمييز المتعدد األوجه ضد المرأة"
  مركز المرأة

     
  بيروت

  آب/أغسطس 7-8
ورشة العمل الوطنية حول تعزيز إنتاج إحصاءات 

  اإلعاقة في ليبيا
  شعبة اإلحصاء

      
  الخرطوم

  آب/أغسطس  14
ورشة عمل وطنية "نحو صياغة استراتيجية وطنية 

 السودان"للهجرة في 
  شعبة التنمية االجتماعية

  بيروت
  آب/أغسطس 27-28

اجتماع اللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات 
  في المنطقة العربية )TAGES(االقتصادية 

  شعبة اإلحصاء
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  مةالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

      (تابع) الثالث الربع
      

  بيروت
  آب/أغسطس 28-29

اجتماع فريق الخبراء حول األشخاص ذوي اإلعاقة 
الذين يعيشون في مؤسسات متخصصة في المنطقة 

  العربية

  شعبة التنمية االجتماعية

      
  بيروت

  آب/أغسطس 30-29
  شعبة اإلحصاء  ندوة إقليمية حول جداول العرض واالستخدام

      
  بغداد

  أيلول/سبتمبر 2-3
ورشة العمل التدريبية للفريق الوطني العراقي حول 

لتقييم تأثير التغيرات  AquaCropاستخدام برنامج 
  المناخية على اإلنتاجية الزراعية

  إدارة سياسات التنمية المستدامة

      
  القاهرة

  أيلول/سبتمبر 3-6
ورشة عمل إقليمية لتقييم إحصاءات األسعار وتوحيد 

  2017-2011أدلة األسعار للفترة 
 شعبة اإلحصاء

      
  األردن

  سبتمبر/أيلول 10-11
ورشة العمل التدريبية للفريق الوطني األردني حول 

لتقييم تأثير التغيرات  AquaCropاستخدام برنامج 
  المناخية على اإلنتاجية الزراعية

  إدارة سياسات التنمية المستدامة

      
  األردن

  سبتمبر/أيلول 12-13
  

ورشة العمل التدريبية للفريق الوطني الفلسطيني حول 
لتقييم تأثير التغيرات  AquaCropاستخدام برنامج 

  المناخية على اإلنتاجية الزراعية

  إدارة سياسات التنمية المستدامة

      
  بيروت

  أيلول/سبتمبر 13-14
التخطيط للتنمية الوطنية المتكاملة في المنطقة  تعزيز

  العربية: االجتماع اإلقليمي األول لنقاط االتصال
شعبة التنمية والتكامل 

  االقتصادي
      

  بيروت
  أيلول/سبتمبر 18-19

ورشة عمل إقليمية حول التصدي للعنف ضد المرأة 
 العربية المنطقةفي 

 مركز المرأة

    
  القاهرة

  أيلول/سبتمبر 18-20
اجتماع فريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء 

صاءات اإلعاقة في أهداف التنمية المعني بتحسين إح
 المستدامة

 شعبة اإلحصاء

    
  القاهرة

  أيلول/سبتمبر 18-20
ورشة عمل إلنشاء إطار لمؤشر اإلعاقة العربي 

وتحسين طرق جمع البيانات حول األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

  شعبة التنمية االجتماعية

      
  بيروت

  أيلول/سبتمبر 19-20
التغيرات المناخية باستخدام ورشة عمل تدريبية حول 
 (GIS) نظام المعلومات الجغرافي

  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
  بيروت

  أيلول/سبتمبر 20-21
اجتماع للخبراء حول دليل خطوات تقدير تكلفة العنف 

  ضد المرأة في المنطقة العربية
  مركز المرأة

      
  بيروت

  أيلول/سبتمبر 24-25
اجتماع أصحاب المصلحة حول تحليل فجوات 

  السياسات
شعبة التنمية والتكامل 

 االقتصادي
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  مةالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

      (تابع) الثالث الربع
      

  بيروت
  أيلول/سبتمبر 25-26

االجتماع التنسيقي األول للجنة التوجيهية لمشروع 
الطاقة  اتالمبادرة اإلقليمية حول الترويج لمشروع

  المتجددة صغيرة السعة في الريف في المنطقة العربية

  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
  بيروت

  أيلول/سبتمبر 25-27
ورشة عمل إقليمية حول الحكومة المفتوحة في المنطقة 

 العربية
 شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

      
  بيروت

 أيلول/سبتمبر 26-28
إطالق دراسة مشتركة بين اإلسكوا وإيرينا حول 

تصنيع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية: األردن، 
أيلول/سبتمبر  26لبنان، اإلمارات العربية المتحدة (

)؛ إطالق مشروع المبادرة اإلقليمية حول 2018
في إطار انعقاد  الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة؛

 2018منتدى بيروت الدولي للطاقة 

 شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
      الربع األخير

      
  بيروت

  تشرين األول/اكتوبر 1
  قسم خدمات المؤتمرات  اليوم الدولي للترجمة

      
  عَمان

  تشرين األول/أكتوبر 2-3
االجتماع السادس للجنة الفنية لمركز اإلسكوا 

  للتكنولوجيا
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  عّمان

  تشرين األول/اكتوبر 4-3
اجتماع فريق الخبراء حول التخفيف من تداعيات 

 : تفعيل مسارات السالمالنزاع عن طريق التنمية
 في الدول العربية

 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

      
  بيروت

  تشرين األول/أكتوبر 9-11
، التسجيل المدني ية حول تقييم الجودةورشة عمل إقليم

  واإلحصاءات الحيوية في البلدان العربية
  شعبة اإلحصاء

     
  بيروت

  تشرين األول/أكتوبر 10-11
ورشة تدريبية إقليمية لتطوير تقارير اإلحصائيات 

  الحيوية من التسجيل المدني
  اإلحصاءشعبة 

     
  األردن

  تشرين األول/أكتوبر 16-15
االجتماع الخامس لفريق العمل المشترك بين الوكاالت 

والخبراء المعني بإحصاءات النوع االجتماعي في 
 البلدان العربية

  شعبة اإلحصاء

     
  األردن، الكرك

 األول/أكتوبرتشرين  15
بتكار الجلسة الخاصة باإلسكوا حول "التكنولوجيا واال
للتنمية الزراعية"، خالل انعقاد "المؤتمر العلمي 
  الزراعي الثامن" (جامعة مؤته، الكرك، األردن، 

) (بالتعاون مع 2018تشرين األول/أكتوبر  15-17
  جامعة مؤته)

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام
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  مةالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

     (تابع) الربع األخير
     

  اإلسكندرية
  األول/أكتوبرشرين ت 16-17

 ورشة عمل إقليمية لبناء قدرات اللجنة الفرعية حول
الجهود الوطنية إلعداد المساواة بين الجنسين لدعم 
الوطني حول أجندة التنمية  تقارير االستعراض الطوعي

 2030المستدامة لعام 

  مركز المرأة

      
  عّمان

  تشرين األول/أكتوبر 16-18
عمل تدريبية إقليمية لتحسين استخدام البيانات حلقة 

  الموجودة لرصد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
  شعبة اإلحصاء

      
  القاهرة

  رتشرين األول/أكتوب 22
قسم االستراتيجيات والتقييم   االجتماع الرابع والعشرون آللية التنسيق االقليمي

  والشراكات
     

  الخرطوم
  تشرين األول/أكتوبر 22-24

ورشة عمل حول "حوكمة مجمعات العلوم 
االجتماع الثالث للجنة "والحاضنات التكنولوجية"؛ و

وتقنيات العلمية الفنية للمبادرة العربية لتطويع علوم 
  النانو والتقنيات المتالقية"

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

     
  بن غرير، المغرب

  تشرين األول/أكتوبر 24-25
دورة متقدمة عن مقاييس وتقنيات التكيف للزراعة 
والمياه (بالتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة 

 )UM6Pالتخصصات التقنية/

  المستدامةنمية تشعبة سياسات ال

     
  بيروت

  تشرين األول/أكتوبر 24-25
اجتماع للخبراء حول التكنولوجيا كحلول متجددة 
 ؟للمساواة بين الجنسين في المنطقة، حقيقة أو وهم

  مركز المرأة

     
  عّمان

  تشرين األول/اكتوبر 24-27
  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات ورشة عمل متقدمة حول التقييم المؤّسساتي في اليمن

     
  بن غرير، المغرب

  كتوبرأتشرين األول/ 27–26
مؤتمر دولي عن مقاييس التكيف للزراعة والماء 

والمدن المرنة (بالتعاون مع جامعة محمد السادس 
  )UM6Pمتعددة التخصصات التقنية/

  شعبة سياسات التنمية المستدامة

     
  بيروت

 - تشرين األول/أكتوبر 30
  تشرين الثاني/نوفمبر 1

المؤتمر اإلقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات 
  2013على إعالن القاهرة لعام 

  شعبة التنمية االجتماعية

     
  أنقرة

  - تشرين األول/أكتوبر 31
  تشرين الثاني/نوفمبر 2

سالمي في الحسابات ورشة عمل حول التمويل اإل
 القومية

  شعبة اإلحصاء

      
  الخرطوم

  تشرين الثاني/نوفمبر 6-7
 ورشة عمل حول استراتيجية األمن السبراني 

  في السودان
  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

     
  بيروت

  تشرين الثاني/نوفمبر 6-8
 إقليمية حول بناء قدرات الشراكة عمل دون ورشة 

  في دول عربية مختارة في الحكم الديمقراطي
  شعبة التنمية االجتماعية
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  مةالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

      (تابع) الربع األخير
      

 بيروت
  تشرين الثاني/نوفمبر 7-8

ورشة عمل حول بناء القدرات المشتركة بشأن 
صادي وخيارات "التدابير غير الجمركية: التقييم االقت

  السياسات من أجل التنمية"

شعبة التنمية والتكامل 
  االقتصادي

      
  الخرطوم

  تشرين الثاني/نوفمبر 8
 القوانينالتقنية: حاضنة "المقرن" ورشة عمل حول 
  ونموذج األعمال

  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

      
  بيروت

  نوفمبر/الثاني تشرين 9-10
فريق خبراء حول المخطط التمهيدي لتقرير  اجتماع

  الحماية االجتماعية
  شعبة التنمية االجتماعية

      
  بيروت

  الثاني/نوفمبر تشرين 12-16
 البيئية والمعلومات  اإلحصاءاتورشة عمل حول 

  من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية
  شعبة اإلحصاء

      
  القاهرة

  تشرين الثاني/نوفمبر 13-15
ورشة العمل التدريبية اإلقليمية الحادية عشرة لتنمية 

  تغيّر المناخمفاوضات  حول قدرات البلدان العربية
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  بيروت

  الثاني/نوفمبر تشرين 14-16
اجتماع الدعم الفني في المسح الوطني متعدد القطاعات 

  االحتياجات اإلنسانية في اليمنإلحصاءات 
  شعبة اإلحصاء

      
  عّمان

  تشرين الثاني/نوفمبر 15
مجلس إدارة مركز االسكوا لاالجتماع الثامن 

  للتكنولوجيا
شعبة سياسات التنمية 

سكوا إلمركز ا/المستدامة
  اللتكنولوجي

      
  بيروت

  الثاني/نوفمبر تشرين 17
  مكتب األمين التنفيذي  المحاكاة الثالثة للدورة الوزارية لإلسكوا

      
  بيروت

  تشرين الثاني/نوفمبر 19-23
والخمسون للجنة الفرعية المعنية  لثةالدورة الثا

باالتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل ذات 
  الصلة في الشرقين األدنى واألوسط

مكتب األمم المتحدة المعني 
  بالمخدرات والجريمة

      
  شرم الشيخ، مصر

  تشرين الثاني/نوفمبر 22
بعنوان: "المواقع التابعة لليونسكو: نحو  جانبي حدث

تحقيق أهداف آيتشي وإعداد إطار اتفاقيات التنوع 
  "2020البيولوجي فيما بعد 

 ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  مسقط

  تشرين الثاني/نوفمبر 26-27
بين جامعة الثامن عشر المؤتمر السنوي المشترك 

للتنمية اإلدارية المنظمة العربية /الدول العربية
حول "دور الحكومات العربية في تحقيق  واإلسكوا

 "2030أهداف التنمية المستدامة 

  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

      
  بيروت

  الثاني/نوفمبر تشرين 26-28
شعبة التنمية والتكامل   تياتالدورة التاسعة عشرة للجنة النقل واللوجس

  االقتصادي
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  مةالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

      (تابع) األخيرالربع 
      

  الرباط
  تشرين الثاني/نوفمبر 26-29

ورشة عمل تدريبية دون إقليمية حول استخدام دليل 
تطوير سياسات الحماية االجتماعية القائمة على 

  المشاركة

  شعبة التنمية االجتماعية

      
  بيروت

  تشرين الثاني/نوفمبر 26-29
  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات  اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

      
  القاهرة

  تشرين الثاني/نوفمبر 26-29
الدورات المشتركة حول المنتدى العربي للتوقعات 

  :)ArabCOF(المناخية 

الدورة الثالثة للمنتدى العربي للتوقعات المناخية   -
ِ)ArabCOF3(؛  

الدورة الحادية عشرة لمنتدى توقعات مناخ البحر   -
  ؛)MEDCOF(المتوسط 

الدورة العشرون لمنتدى توقعات المناخ في جنوب   -
  ؛)SEECOF(شرق أوروبا 

الدورة الثالثة عشرة لمنتدى توقعات المناخ لشمال   -
  .)PRESANORD(أفريقيا 

  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
  بيروت

  تشرين الثاني/نوفمبر 26-30
تغيّر ورشة التدريب الوطنية حول تطبيق تقييم آثار 

  وقابلية التأثر في لبنان المناخ
  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
  بيروت

 تشرين الثاني/نوفمبر 27-28
 إقليمية بشأن إدارة السالمة المرورية  ورشة عمل

 في البلدان العربية
شعبة التنمية والتكامل 

  االقتصادي
      

  بيروت
  تشرين الثاني/نوفمبر 28-29

المؤتمر السنوي المشترك لمنتدى معاهد الحوكمة 
للتدريب في شبكة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

)MENA-GIFT ( ومعهد باسل فليحان المالي
  واالقتصادي واالسكوا

  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

    
  بيروت

  الثاني/نوفمبر تشرين 28-29
لخبراء حول مشاركة المرأة في سلك القضاء: لاجتماع 

  إزالة العقبات وزيادة المشاركة
  مركز المرأة

      
  بيروت

  الثاني/نوفمبر تشرين 28-29
تمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير 

  المشروعة
شعبة التنمية والتكامل 

  االقتصادي
   

  القاهرة
  نوفمبر/تشرين الثاني 28-29

االجتماع  –التنسيق اإلقليمية للمياه فريق عمل آلية 
  األول

  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
  عّمان

  برتشرين الثاني/نوفم 29
ورشة عمل وطنية لبناء القدرات من أجل تعزيز 

  والبيانات المفتوحة في السودانالحكومة المفتوحة 
  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية
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  بيروت
  تشرين الثاني/نوفمبر 30

تأثيرات التكنولوجيا الرائدة على التربية وجمهورها 
  الشاب: ندوة تربوية

  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

      
  بيروت

  الثاني/نوفمبر تشرين 30
وامر الحماية لتطوير أحلقة نقاش حول استخدام 

  استجابة متكاملة تجاه العنف الزوجي في العالم العربي
  مركز المرأة

      
  بيروت

 10 -الثاني/نوفمبر تشرين 25
  كانون األول/ديسمبر

يوم ضد العنف المبني  16النشاط السنوي ضمن حملة 
  على النوع االجتماعي

  مركز المرأة

      
  بيروت

  كانون األول/ديسمبر 4-5
تعزيز دور اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة في فترات 

 السالم والنزاع واالحتالل
 مركز المرأة

      
  بيروت

  كانون األول/ديسمبر 4-6
  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات  ورشة عمل حول التقييم المؤسساتي في العراق

      
  بيروت

  كانون األول/ديسمبر 4-7
الحوار العربي اإلقليمي واجتماع الخبراء حول ترابط 

تعزيز الثقة في  -اإلنترنت واألمن السيبراني حوكمة 
  الفضاء السيبراني

  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

      
  بيروت

  كانون األول/ديسمبر 5
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام  فريق خبراء الوقود األحفوري، االجتماع األول

     
  الجامعة األميركية –بيروت 

  كانون األول/ديسمبر 6-7
المؤتمر األول القتصاديات الطاقة في الشرق األوسط 

 وشمال أفريقيا 
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  بيروت

  كانون األول/ديسمبر 6-7
المعني بتحسين التعاون  خبراءالريق اجتماع ف

في إطار  المشتركة ائيةالم المشترك في الموارد
  االتفاقات العالمية واإلقليمية

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  بيروت

  كانون األول/ديسمبر 10-11
  مركز المرأة  حفل إطالق التقرير حول العدالة بين الجنسين

      
  بيروت

  كانون األول/ديسمبر 10-11
العدالة بين الجنسين: القوانين التي تؤثر على المساواة 

بين الجنسين والحماية من العنف المبني على النوع 
 االجتماعي

 مركز المرأة

      
  عّمان

  كانون األول/ديسمبر 10-11
ورشة بناء قدرات حول "تعميم أهداف التنمية 

المستدامة في االستراتيجية الزراعية وأولويات األمن 
  الغذائي في األردن

  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
  بيروت

  كانون األول/ديسمبر 11-13
إعداد إطار عربي  ورشة عمل إقليمية تحضيرية حول

مشترك لكفاءات الكوادر العليا في القطاع العام من 
والسياسات  2030منظور أجندة التنمية المستدامة 

  العامة

  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات
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  بيروت
 كانون األول/ديسمبر 11-13

الشراكة في مدربين حول بناء قدرات الورشة تدريب 
 الحكم الديمقراطي

 شعبة التنمية االجتماعية

      
  بيروت

  كانون األول/ديسمبر 11-14
ورشة عمل تدريبية حول إحصاءات الطاقة: المبادرة 

وميزان  (JODI)ركة لإلحصاءات الشهرية للنفط المشت
  الطاقة

  شعبة اإلحصاء

      
  بيروت

  كانون األول/ديسمبر 14
  قسم خدمات المؤتمرات  2018يوم اللغة العربية 

      
  عَمان

  كانون األول/ديسمبر 14-15
اإلطار الدولي وآليات المرأة والسالم حلقة عمل حول 

  ألمن ومشاركة المرأة في عمليات بناء السالما
  مركز المرأة

      
  عَمان

  كانون األول/ديسمبر 16-20
نقل التكنولوجيا واالبتكار لدعم "ورشة تدريبية حول 

وحدات التميز واالبتكار للمؤسسات األكاديمية في 
  "الجمهورية اليمنية

  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
  بيروت

  كانون األول/ديسمبر 18-19
االجتماع الثاني للجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات 

  2019-2018مغرافية واالجتماعية للبلدان العربية الدي
  شعبة اإلحصاء

      
  بيروت

  كانون األول/ديسمبر 18-19
  مكتب األمين التنفيذي  تنفيذيةاالجتماع الخامس للجنة ال

      
  مسقط

  كانون األول/ديسمبر 18-19
دعم منظمة المرأة العربية في جلسة نقاش حول التمكين 

االقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السالم والعدالة 
 والمواطنة

 مركز المرأة

      
  عّمان

  كانون األول/ديسمبر 18-20
ورشة عمل تدريبية وطنية لتحسين استخدام إحصاءات 

  النوع االجتماعي
  شعبة اإلحصاء

      
  بيروت

  األول/ديسمبركانون  18-21
لحد من مخاطر ل سنداي ول "متابعة إطارحورشة عمل 

  الكوارث في العراق
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  بغداد

  كانون األول/ديسمبر 23-26
المعنية بإحصاءات النوع  األولىالورشة الوطنية 

  االجتماعي
  شعبة اإلحصاء

 


