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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 2019لعام والفعاليات االجتماعات قائمة 

 مةالجهة المنظ   العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 

   
   األولالربع 

   
 عّمان

 يناير/الثاني كانون 6
 مجال في التكنولوجية التطورات أحدث" حول ندوة

 "الرياضية والنمذجة التقييم، اإلدارة،: الهواء تلوث
 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 تونس

 يناير/الثاني كانون 7
 المتكاملة المجموعة حول تونس في وطنية ندوة

 االجتماعي النوع إحصاءات ألدوات
 اإلحصاء شعبة

   
 أبو ظبي

 يناير/الثاني كانون 9-10
 في العنيف التطرف منع جهود ومستقبل الحالي عالوض

 مستقبلية وآفاق إقليمي تقييم: العربية المنطقة
 والنزاعات الناشئة القضايا شعبة

   
 تونس

 كانون الثاني/يناير 9-10
 األسواق حماية آليات"  حول تدريبية عمل ورشة

 "اإلغراق ومكافحة التجارية،
 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 

تحضيراً للقمة العربية منتدى المجتمع المدني 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 عاماً 

 مركز المرأة في اإلسكوا

   

   

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/cso-forum-2019-final-report-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/cso-forum-2019-final-report-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/cso-forum-2019-final-report-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/cso-forum-2019-final-report-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/cso-forum-2019-final-report-ar.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC


 مةالجهة المنظ   العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 

   
   )تابع( الربع األول

   
 عّمان

 يناير/الثاني كانون 20-21
 المستدامة التنمية سياسات شعبة الغذائي األمن رصد حول تدريبية عمل ورشة

   
 العراق

 يناير/الثاني كانون 20-23

 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 العربية 2030
 شعبة التنمية االجتماعية

   
 بيروت

 كانون الثاني/يناير 29-30

 شعبة اإلحصاء للجنة اإلحصائية الدورة الثالثة عشرة

   

 بيروت
 ينايركانون الثاني/ 30

اجتماع فريق خبراء يستعرض التنميط الحضري في 
 الدول العربية "مدن تعاني من أزمات"

 شعبة التنمية االجتماعية

   
 بيروت

 كانون الثاني/يناير 30
 اإلحصاء شعبة   اإلسكوا بيانات بوابة إطالق

   
 بيروت

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

   
 بيروت

 فبراير/شباط 1
 اجتماع: اإلقليمي التنسيق آللية التابعة العمل مجموعة

 المستدامة للتنمية العربي بالتقرير المعني العمل فريق
2019 

 شعبة التنمية االجتماعية

   
 القاهرة

 فبراير/شباط 4
 63 الـ للدورة العربي التحضيري اإلقليمي االجتماع

 المرأة وضع للجنة
 مركز المرأة في اإلسكوا

   
 تونس

 فبراير/شباط 5
 وضع خرائط لرسم األساسي الخط ةدراس إطالق

 تونس في القائمة المباني قطاع في الطاقة استخدام
 ةشعبة سياسات التنمية المستدام

   
 عّمان

 فبراير/شباط 5-6
 التنمية خطةل البيئي البعد تطبيقوسائل " حول ندوة

 "فلسطين في 2030 المستدامة
 ةشعبة سياسات التنمية المستدام

   
 تونس

 فبراير/شباط 6

 اإلقليمية المبادرة مشروع حول وطني تشاوري اجتماع
 المناطق في النطاق صغيرة المتجددة الطاقة تطبيقات لتعزيز
 تونس في( REGEND) العربية المنطقة في الريفية

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   

 دبي
 فبرايرشباط/ 6-7

 التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة الرقمية للتنمية الوطنية التقارير حول خبراء اجتماع

   
   
   

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-63-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
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https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9


 مةالجهة المنظ   العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 

   
   الربع األول )تابع(

   
 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/شباط 15  

 مركز المرأة في اإلسكوا في المنطقة العربيةحلقة نقاش حول النساء والتطرف 

   
 بيروت

 فبراير/شباط 18-19
 وإمكانية توافرها: العنف من الناجيات إيواء دور

 اليها الوصول
 مركز المرأة في اإلسكوا

   
 بيروت

 فبراير/شباط 18-19
 األبعاد المتعددة المساواة خبراء حول عدم فريق اجتماع

 العربية الدول في
 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

   
 بيروت

 فبراير/شباط 18-19
 المنطقة في األراضي إدارة عمل بخطة النهوض
 تخطيط جلسة: العربية

 شعبة التنمية االجتماعية

   
 بيروت

 شباط/فبراير 21
 قسم المؤتمرات األُم للُغة العالَمي الَيوم

   
 بيروت

 فبراير/شباط 22-24
 لبنان في المتحدة األمم نموذج لمحاكاة السنوي المؤتمر
2019 

 مكتب األمين التنفيذي

   
 بيروت

 فبراير/شباط 24-25
 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
 الهاشمية األردنية المملكة في

 والنزاعات الناشئة القضايا شعبة

   
 تونس

 فبراير/شباط 25-26
 واالجتماعي االقتصادي لـلحوار المواضيعي االجتماع

 وتنسيق األساسية، للدراسات تمهيدي الليبي: عرض
 االستشاري الفريق عمل

 والنزاعات الناشئة القضايا شعبة

   
 بيروت

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

 المنطقة العربية
 شعبة التنمية االجتماعية

   
 عّمان

 فبراير/شباط 26-27

 عمل ومنهاج إعالن تنفيذ حول تشاورية وطنية عمل ورشة
 عاماً  عشرونو خمسة بعد بيجين

 اإلسكوا في المرأة مركز

   
 بيروت

 فبراير/شباط 26-28
ورشة عمل حول مناقشة نتائج منهجية تقييم القدرات 
 المؤسسية في مجالي التنفيذ والتنسيق )المرحلة الثانية(

 والنزاعات الناشئة القضايا شعبة
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https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
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https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7
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 مةالجهة المنظ   العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 

   
   )تابع( الربع األول

   
 القاهرة

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

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 البحر الميت، األردن

 مارس/آذار 3-5
 المستدامة التنمية سياسات شعبة (ACWUA) للمياه الخامس العربي األسبوع

   
 بيروت

 مارسآذار/ 4-6
 إلى الوصول وآلية الخضراء التكنولوجيا في االستثمار

 العربية المنطقة في المستدام التمويل
 للتكنولوجيا اإلسكوا مركز

   
 بيروت

 مارسآذار/ 5

 مركز المرأة في اإلسكوا "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

 األردن في العربية المنطقة في الريفية

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   

 نيويورك
 مارسآذار/ 6

 اللجنة دورة هامش على حدث – باإلحصاءات اإلعاقة
 الخمسين اإلحصائية

 شعبة اإلحصاء

   
 بيروت

 مارسآذار/ 7
 :حول العربية المنطقة في العالمية الحملة إطالق

 ذوي من والمراهقين والفتيان للفتيات الجيدة المعاملة
 العالم في اإلعاقة

 شعبة التنمية االجتماعية

   

 بيروت
 مارس/آذار 13

 اإلقليمية المبادرة مشروع حول وطني تشاوري اجتماع
 في النطاق صغيرة المتجددة الطاقة تطبيقات لتعزيز

 العربية المنطقة في الريفية المناطق

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 القاهرة

 آذار/مارس 18-21
 استخدام لتحسين مصر في وطنية تدريبية عمل ورشة

 االجتماعي النوع إحصاءات
 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 بيروت

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

 شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

   

 بيروت
 آذار/مارس 19-21

 العالمية للقمة المستوى الرفيع الثاني العربي المنتدى
 المستدامة للتنمية 2030 وأجندة المعلومات لمجتمع

 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
 بالنزاع المتأثرة

 المستدامة التنمية سياسات شعبة
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https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B91-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B91-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9%202019
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9%202019


 مةالجهة المنظ   العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 

   
   )تابع( الربع األول

   
 بيروت

 آذار/مارس 20
 الزراعية للتنمية العربية المنظمة مع التنسيقي االجتماع
 الغذائي األمن مشروع إطار ورصد لمراجعة

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 بيروت

 آذار/مارس 20-21
 شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية الثانية التنمية، الدورة أجل من التكنولوجيا لجنة

   
 بيروت

 مارس/آذار 20-21

 التنمية أجل من التكنولوجيا بشأن الحكومي اإلسكوا اجتماع

 اإللكترونية الحكومة ومجلس
 التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة

   
 بيروت

 مارس/آذار 21-22

 تحضيرا   المناخ تغير حول اإلقليمي التشاوري االجتماع

 الرفيع السياسي والمنتدى المستدامة للتنمية العربي للمنتدى

 2019 لعام المستوى

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 بيروت

 مارس/آذار 22
 المستدامة التنمية سياسات شعبة 2019للمياه  العالمي اليوم

   
 عّمان

 مارس/آذار 24-25
 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
 عاماً  وعشرون

 مركز المرأة في اإلسكوا

   
 بيروت

 مارس/آذار 26
 قسم المؤتمرات !أيضاً  بالفرنسية

   
 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/آذار 26-28
 الجغرافي المعلومات نظام حول التدريبية الورشة

 المناخ تغير لتحليل بعد عن واالستشعار
 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

   
 بيروت

 مارس/آذار 27-28
 العنف تكاليف احتساب طرق حول متقّدمة عمل ورشة

 المرأة ضد
 مركز المرأة في اإلسكوا

   
   
   
   

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-2019
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-2019
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84-%20%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%8B
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9


 مةالجهة المنظ   العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 

   
   )تابع( الربع األول

   
 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
 "العربية المنطقة في القدرات

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 إسطنبول

 أبريل/نيسان 1-7
 تحت الشرائية القوة مماثالت لتطوير إقليمي اجتماع

 آسيا غرب إقليم في( ICP) إطار
 شعبة اإلحصاء

   
 بيروت

 نيسان/أبريل 4
 للمرأة السياسية المشاركة حول تشاركية عمل ورشة

 اللبنانية
 مركز المرأة في اإلسكوا

   
 بيروت

 نيسان/أبريل 7-8
 لتنمية عشرة الثانية اإلقليمية التدريبية العمل ورشة
 المناخ تغير مفاوضات حول العربية البلدان قدرات

 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

 عاماً  وعشرون

 مركز المرأة في اإلسكوا

   
 بيروت

 نيسان/أبريل 8
 والتنمية للسالم كمسارات والمساواة والشمولية التمكين

 العربية المنطقة في المستدامة
 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

   
 إسطنبول

 أبريل/نيسان 9-10
 الموحد المؤشر نتائج الحتساب إقليمي دون اجتماع
 المستهلك ألسعار

 اإلحصاء شعبة

   
 بيروت

 نيسان/أبريل 9-11
 االجتماعية التنمية شعبة 2019مستدامة ال للتنمية العربي المنتدى

   
 العراق

 نيسان/أبريل 9-11
 مركز المرأة في اإلسكوا العراق في العنف كلفة تقدير عن وطنية مشاورات

   
   
   
   

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-2019
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-2019
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-icp-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-icp-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2019
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2019


 مةالجهة المنظ   العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 

   
   

   )تابع(الثاني الربع 
   

 السعودية العربية المملكة
 أبريل/نيسان 10-11

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

 عاماً  وعشرون

 اإلسكوا في المرأة مركز

   
 بيروت

 نيسان/أبريل 15
اجتماع فريق الخبراء حول تقرير "حالة الهجرة الدولية 

 "2019في المنطقة العربية لعام 
 االجتماعية التنمية شعبة

   
 الدوحة

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

 االجتماعي والتأهيل الحماية مركز مع المرأة بالتعاون
 قطر دولة في

 اإلسكوا في المرأة مركز

   
 بيروت

 نيسان/أبريل 16-17
 من بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في المحرز التقدم
 المدني المجتمع منظمات نظر وجهة

 مركز المرأة في اإلسكوا

   
 بيروت

 نيسان/أبريل 17-18
 في الفكرية الملكية حول ُنظم الخبراء فريق اجتماع
 العربية المنطقة

 التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة

   
 بيروت

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

 العربية" المنطقة

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 يحدد المكان الحقاً 

 أبريل/نيسان
 والتنمية المناخ تغّير حول الخبراء فريق اجتماع

 2030 عام خطة على التركيز االقتصادية،
 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 عّمان

 أبريل/نيسان 23

 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
 العربية الريفية المناطق

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   

 عّمان
 أبريل/نيسان 24-25

 الغذائي األمن مستويات لرصد الخبراء فريق اجتماع
 العربية المنطقة في

 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 في الزراعية للبحوث الوطني للمركز( 2023

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 مالطة

 أبريل/نيسان 24-25
 والدول األوروبي لالتحاد المستوى الرفيع االجتماع
 اإلعاقة حقوق حول العربية

 االجتماعية التنمية شعبة

   
   

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-0
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-0
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-0
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/agenda_51.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/agenda_51.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/agenda_51.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D9%8F%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D9%8F%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


 مةالجهة المنظ   العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 

   
   

   )تابع(الثاني الربع 
   

 بيروت
 أبريل/نيسان 25

 إدارة سياسات وتقييم وتنفيذ إعداد حول وطنية ندوة
 تونس في المباني قطاع في الطاقة

 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

 "األردن في والبيئة الزراعة وزارة في

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 بيروت

 أيار/مايو 1

 لتقرير التمهيدي المخطط حول الخبراء فريق اجتماع
 االجتماعية الحماية

 شعبة التنمية االجتماعية

   
 بيروت

 أيار/مايو 2-3
 في) العراق في المؤسسية القدرات تقييم منهجية تطبيق
 الثانية المرحلة(: نينوى ومحافظة الحمدانية قضاء

 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

   
 بيروت

 مايو/أيار 7
 المكون تنفيذ في المعنيين للشركاء تشاوري اجتماع
 من والمائي الغذائي األمن تعزيز" مشروع من األول
 "العربية المنطقة في القدرات وتنمية التعاون خالل

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 بيروت

 أيار/مايو 7-8
: المستدامة التنمية أهداف لتحقيق التنفيذ إلى الخطة من

 الفعالة المؤسسات لدعم الموازنة إعداد
 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

   
 بيروت

 يار/مايوأ 8-14
 عمل ومنهاج إعالن تنفيذ حول تشاورية عمل ورشتي
 عاماً  وعشرون خمسة بعد بيجين

 اإلسكوا في المرأة مركز

   
 بيروت

 أيار/مايو 13-14

 إلى الوصول: أحد إهمال عدم" حول الخبراء فريق اجتماع

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

   
 بيروت

 أيار/مايو 13-14
 إليها خلص التي النتائج لمناقشة الخبراء فريق اجتماع

 مستقبل حول االجتماعية التنمية تقرير من الثالث العدد
 العربية المنطقة في االجتماعية العدالة

 شعبة التنمية االجتماعية

   
 القاهرة

 مايو/أيار 13-16
 هيكلة وإعادة إصالح" حول قليمية تدريبيةإ عمل ورشة
 "الكهرباء قطاع

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 بيروت

 أيار/مايو 14
اجتماع خبراء لمناقشة التقرير حول إصالح الحماية 

 في المنطقة االجتماعية
 االجتماعية التنمية شعبة

   
 بيروت

 أيار/مايو 19

 واالجتماعية االقتصادية التطّورات لمسح األقران استعراض
 2019-2018 العربية المنطقة في

 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

   
   

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF
https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


 مةالجهة المنظ   العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 

   
   )تابع(الثاني الربع 

   
 بيروت

 أيار/مايو 23
 أجل من القيادة: المرورية للسالمة الخامس األسبوع
 المرورية السالمة

 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

   
 بيروت

 يونيو/حزيران 7

 المستدامة التنمية سياسات شعبة للبيئة العالمي اليوم

   
 كنيويور

 يونيو/حزيران 11-13

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

 االجتماعية التنمية شعبة

   
 مراكش

 يونيو/حزيران 15-16
 مكتب األمين التنفيذي جنة التنفيذيةاالجتماع السادس لل

   
 بيروت

 يونيو/حزيران 17-18
 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
 النزاع بعد ما مرحلة

 لمستقبل الوطنية األجندة برنامج
 سوريا

   
 بيروت

 يونيو/حزيران 19-20
 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة البحري المتوسط شرق مؤتمر

   
 تونس

 يونيو/حزيران 19-21
 الوطنية اآلليات مع التعاون حول للمدّربين تدريب
 اإلنسان بحقوق المعنية

 مركز المرأة في اإلسكوا

   

 بيروت
 يونيو/حزيران 20-21

 االجتماعية التنمية شعبة اجتماع خبراء حول التقرير العربي للتنمية المستدامة

   

 بيروت
 يونيو/حزيران 24-25

 االجتماعي اإلنفاق رصد إطار لمناقشة ليميةإق عمل ورشة

 العربية البلدان في
 شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

   
 بيروت

 يونيو/حزيران 24-25
 المستدامة التنمية سياسات شعبة الطاقة للجنة عشرة الثانية الدورة

   

 بيروت
 يونيو/حزيران 24-28

 شعبة الخدمات اإلدارية المتحدة لألمم اإلنكليزية باللغة الكتابة

   
   

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B92-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B92-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B92-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B92-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%91%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%91%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%E2%80%8B%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9


 مةالجهة المنظ   العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 

   
   )تابع(الثاني الربع 

   
 تونس

 يونيو/حزيران 24-28

 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

   
 الرباط

 حزيران/يونيو 25-26
 مجال في المحرز التقدم برصد المعني الخبراء فريق اجتماع
 النزاعات ومنع السالم وبناء التنمية سياسات: الحكم

 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

   
 ، المغرببن غرير

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

 في الكلي االقتصاد إصالح لسياسات والسياسية واالقتصادية
 "العربية المنطقة

 والنزاعات الناشئة القضايا شعبة

   
 بيروت

 حزيران/يونيو 26
االجتماع التنسيقي لإلحصائيين حول رصد وتقييم مستويات 

 األمن الغذائي في الدول العربية
 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 بيروت

 حزيران/يونيو 26
 والطاقة المياه بين الترابط حول الخبراء فريق اجتماع
 والغذاء

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 بيروت

 حزيران/يونيو 27-28
 المستدامة التنمية سياسات شعبة المائية الموارد للجنة عشرة الثالثة الدورة

   
 هللا رام

 2019 عام من األول الربع
 بيئي تقييم إلعداد الُمثلى الُسُبل حول عمل ورشة

 فلسطين في استراتيجي
 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
   الثالثالربع 

   

 بيروت
 يوليو/تموز 1-2

 والتنمية االصطناعي الذكاء الخبراء حول اجتماع فريق
 المحلية الصناعية

 التنمية أجل من كنولوجياالت شعبة

   
 تونس

 يوليو/تموز 1-2
 التكامل مستقبلورشة عمل إقليمية رفيعة المستوى حول "

 "متغّير عالمي تجاري نظام في العربي االقتصادي
 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

   
 دمشق

 يوليو/تموز 2-3
 الدولية اآلليات حول القدرات اءلبن عمل ورشة

 المرأة ضد للعنف التصدي في الفضلى والممارسات
 مركز المرأة في اإلسكوا

   
 بيروت

 يوليو/تموز 2-4
 والتكنولوجيات المفتوحة الحكومة: القدرات تطوير
 العربية المنطقة في الناشئة

 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

 المستدامة التنمية أجل

 اإلحصاء شعبة

   

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%E2%80%8B%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84


 مةالجهة المنظ   العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 

   
   )تابع(الثالث الربع 

   

 بيروت
 يوليو/تموز 4-5

دورة تدريبية للفرق الوطنية حول استخدام برنامج 
AquaCrop إلدارة مياه الري 

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   

 بيروت
 يوليو/تموز 10-11

لمكونات  الجغرافية المعلومات نظام حول عمل ورشة
 العربية لدولا في المتكامل النقل نظام

 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

   
 رام هللا 

 يوليو/تموز 14-18
 في االستراتيجي البيئي التقييم حول عمل ورشة

 فلسطين
 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 عّمان

 يوليو/تموز 22
 سياسات وتقييم إعداد وتنفيذ حول وطنية عمل ورشة
 األردن في المباني قطاع في الطاقة استخدام كفاءة

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 بيروت

 يوليو/تموز 22-24
 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

 األردن في

 المستدامة التنمية سياسات 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 29
 المستدامة التنمية سياسات شعبة للتكنولوجيا االسكوا لمركز الفنية للجنة السابع االجتماع

   
 بيروت

 يوليو/تموز 29-30
ورشة عمل متقدمة حول تطبيق منهجية تقييم القدرات 

 المؤسسية في اليمن، إعداد التقارير والتدريب
 والنزاعات الناشئة القضايا شعبة

   
 عّمان

 يوليو/تموز 30
 المعني األردني الوطني للفريق التشاوري االجتماع
 القطاع واستدامة مرونة تعزيز" حول اإلسكوا بمشروع
 "العربية المنطقة في الزراعي

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 بيروت

 يوليو/تموز 30-31
االجتماع الوطني حول تمكين المرأة وتنمية ريادة 
 األعمال في المناطق الريفية: دور الطاقة المتجددة

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
   
   

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9%D8%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A91-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A91-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9


 مةالجهة المنظ   العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 

   
   )تابع(الثالث الربع 

   
 عّمان

 يوليو/تموز 30-31
 الالزم واالستثمار والتكيف الخضراء التكنولوجيا نقل

: المستدامة التنمية اهداف من 12 الهدف لتنفيذ
 المستدام واإلنتاج االستهالك

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 بيروت

 يوليو/تموز 30-31
 واألزمات النزاعات بشأن خبراء فريق اجتماع

 2030 عام خطة على التركيز مع واالحتالل،
 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

   
 نيويورك

 تموز/يوليو
 االقتصادي المجلس اجتماع هامش على نشاط

 واالجتماعي
 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

   
 بيروت

 أغسطسآب/ 19-22

 ومتابعة رصد إطار استخدام" حول الثانية تدريبيةال الورشة
 "العربية الدول في الغذائي األمن

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 بيروت

 أغسطس/آب 19-23

 برنامج استخدام حول للبنان لىاألو التدريبية العمل ورشة
AquaCrop الري مياه إلدارة 

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 بيروت

 أغسطس/آب 26-27

 بهدف السياق على المرتكزة التكنولوجيا" حول فني اجتماع
 "لبنان في الزراعية الغذائية النظم ومرونة كفاءة تعزيز

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 بيروت

 أغسطس/آب 29-30

 األبعاد المتعدد الفقر دليل لوضع وطنية استشارية ورشة

 قالعرا في واألطفال لألسر
 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

   
 بيروت

 أيلول/سبتمبر 4
 في والمتوسطة الصغيرة للمشاريع االلكترونية المنصة
 العربية المنطقة

 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

   
 بيروت

 أيلول/سبتمبر 5-6
ورشة عمل إقليمية حول تقدير التكلفة االقتصادية 

 للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية
 مركز المرأة في اإلسكوا

   
 بيروت

 أيلول/سبتمبر 10-11

 شعبة التنمية االجتماعية االجتماعية السكن سياسات حول اقليميه عمل ورشة

   
 بيروت

 أيلول/سبتمبر 10-13

 شعبة الخدمات اإلدارية الوكاالت بين المشتركة السفر لشبكة عشر السادس االجتماع

   
 بيروت

 أيلول/سبتمبر 12-13

 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(

 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

   
   
   

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%8112
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%8112
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%8112
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A92-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A92-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-aquacrop-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-aquacrop-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9


 مةالجهة المنظ   العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 

   
   )تابع(الثالث الربع 

   

 بيروت
 أيلول/سبتمبر 16-18

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

 العربية البلدان

 اإلحصاء شعبة

   
 بيروت

 أيلول/سبتمبر 16-19
 استخدام حول لفلسطين األولى ةالتدريبي العمل ورشة

 الري مياه إلدارة AquaCrop برنامج
 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 بيروت

 أيلول/سبتمبر 19

 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة األبعاد المتعدد الفقر حول الخبراء فريق اجتماع

   

 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

 "2030 عام حتى المستقبلية

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 بيروت

 أيلول/سبتمبر 23-27

 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/سبتمبر 25-27
 المستدامة التنمية سياسات شعبة للطاقة الدولي بيروت لمنتدى العاشرة الدورة

   
 بيروت

 أيلول/سبتمبر 26
 وكفاءة المتجددة الطاقة خبراء للجنة 13 االجتماع

 العربية الدول بجامعة الطاقة
 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 الرباط

 أيلول/سبتمبر 30
اجتماع فريق الخبراء المعني بتقييم بيانات التعداد العام 

 للسكان في الدول العربية
 شعبة اإلحصاء

   

 بيروت
 تشرين 1-سبتمبر/أيلول 30

  أكتوبر/األول

 في والتحليل الرصد على القدرات لبناء عمل ورشة
: لبنان في الوطني المستوى على الغذائي األمن قضايا
 والتوصيات المرتقبة الزراعية االستراتيجية وضع

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   

 بيروت
 سبتمبر/أيلول

 تنفيذ على المناخ تغّير أثر حول إقليمية مشاورات
-2018 – العربية المنطقة في المستدامة التنمية أهداف
2019 

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   

 يحدد المكان الحقاً 
 أيلول/سبتمبر

 لخطط شبكي بيانات مستودع حول الخبراء فريق اجتماع
 األعضاء للدول الوطنية التنمية

 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

   

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-aquacrop-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-aquacrop-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84


 مةالجهة المنظ   العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 

   
   الربع الرابع

   
 بيروت

 تشرين األول/أكتوبر 1
 الشراكات آلية إنشاء حول الخبراء فريق اجتماع

 اإلقليمية اإلنمائية
 االجتماعية التنمية شعبة

   
 بيروت

 أكتوبر/األول تشرين 1-3
 في الوطنية التنمية خطط في المناخي العمل تعميم

 العربية المنطقة
 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

   
 بانكوك

 أكتوبر/األول تشرين 7-8
 التنمية أجل من للطاقة العاشر الدولي المنتدى"

 "أفعال إلى األهداف ترجمة: 2019 المستدامة
 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 بيروت

 تشرين األول/أكتوبر 7-10
االجتماع السنوي لشبكة مكتبات ومعلومات تبادل 

 المعرفة التابعة لألمم المتحدة
 اإلدارية الخدمات شعبة

   
 بيروت

 تشرين األول/أكتوبر 8-9
 شعبة التنمية االجتماعية االجتماعية الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية

   
 القاهرة

 تشرين األول/أكتوبر 15-17
 شعبة اإلحصاء ورشة عمل حول العنف ضد المرأة في الدول العربية

   
 يحدد المكان الحقاً 

 تشرين األول/أكتوبر 19
 االجتماعية التنمية شعبة الشيخوخة قضايا حول الخبراء فريق اجتماع

   
 بيروت

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

 الزراعية

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 تونس

 أكتوبر/األول تشرين 22-23
 وتنمية المساواة من التمكين" حول الوطني االجتماع

 الطاقة دور: الريفية المناطق في األعمال ريادة
 "المتجددة

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 بيروت

 أكتوبر/األول تشرين 23-24
 شعبة التنمية التكامل االقتصادي األول افريقيا وشمال األوسط للشرق المنافسة منتدى

   
 تونس

 أكتوبر/األول تشرين 24-25
 المستدامة التنمية سياسات شعبة "والتمويل المتجددة الطاقة" حول العام الوعي يوم

   
 تونس

 أكتوبر/األول تشرين 25
 تونس – قوربان المحلي التجمع عند الفريق اجتماع

 ميدانية وزيارات
 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-12
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84


 مةالجهة المنظ   العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 

   
   )تابع( الربع الرابع

   
 بيروت

 أكتوبر/األول تشرين 30-31
 إلى الوصول لتيسير القدرات لبناء عمل ورشة

 في المائية الموارد إدارة لتحسين الكاسحة التكنولوجيات
 متغير مناخ

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 القاهرة

 تشرين الثاني/نوفمبر 3-5
 لتنمية عشرة الثالثة اإلقليمية التدريبية العمل ورشة
 المناخ تغير مفاوضات في العربية البلدان قدرات

 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 تشرين 18-19
 االسكوا مركز ادارة لمجلس التاسع االجتماع

 للتكنولوجيا
 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 بيروت

 تشرين الثاني/نوفمبر 19

 المستدامة التنمية خطة حول للبرلمانيين اإلقليمية الندوة
2030 

 االجتماعية التنمية شعبة

   
 بيروت

 نوفمبر/الثاني تشرين 24-26

 المستدامة التنمية سياسات شعبة المناخ لتوقعات الرابع العربي اإلقليمي المنتدى

   
 بيروت

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

   
 يحدد المكان الحقاً 

 األول/أكتوبرتشرين 
 التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة اإلنترنت لحوكمة العربي للمنتدى السادس االجتماع

   
 يحدد المكان الحقاً 

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

 والنزاعات الناشئة القضايا وشعبة للتمويل فليحان باسل

 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

   
 بيروت
 األول/أكتوبرتشرين 

 مركز المرأة في اإلسكوا المرأة للجنة التاسعة الدورة

   
 بيروت
 األول/أكتوبرتشرين 

 مركز المرأة في اإلسكوا الجنسين بين العدل استراتيجية حول للخبراء اجتماع

   
 بيروت

 تشرين الثاني/نوفمبر
 من والتكنولوجيا االبتكار حول المستوى عالي مؤتمر

 2030 التنمية خطة تحقيق أجل
 التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة

   
   
   



 مةالجهة المنظ   العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 

   
   )تابع( الربع الرابع

   
 بيروت
 نوفمبر/الثاني تشرين

 في الطاقة كفاءة رفع حول إقليمية عمل ورشة
 العربية المنطقة في والخدماتي السكني القطاعين

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 بيروت

 تشرين الثاني/نوفمبر

 الخارجية التجارة بتحرير المعنية للجنة عشرة الثالثة الدورة
 البعد على التركيز – التنمية وتمويل االقتصادية والعولمة

 المالي

 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

   
 بيروت
 نوفمبر/الثاني تشرين

 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة واللوجستيات النقل للجنة العشرين الدورة

   
 بيروت
نوفمبر أو كانون /الثاني تشرين

 األول/ديسمبر

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

 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

   
 القاهرة
 األول/ديسمبركانون 

 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات "......" عشر التاسع المشترك العام السنوي المؤتمر

   
 بيروت

 يحدد الحقاً 
 المتعلق المستدامة التنمية مؤشر تنفيذ رصد حول ندوة

 العربية المنطقة في بالطاقة
 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 وتكييفها التكنولوجيا نقل حول الخبراء فريق اجتماع يحدد المكان الحقاً 

 البلدان في واالستهالك اإلنتاج في االستدامة لتحقيق
 والطاقة والمياه النفايات حول حالة دراسات: العربية

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 المستدامة التنمية سياسات شعبة باإلسكوا الطاقة للجنة عشرة الثانية الدورة يحدد المكان الحقاً 

   
 القاهرة

 يحدد الحقاً 
 للعام المستدامة التنمية أجل من للطاقة الدولي المنتدى
2019 

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
 والتنمية، السكان تقرير حول الخبراء فريق اجتماع الحقاً يحدد المكان 

 العربية المنطقة في الشباب: 9العدد 
 شعبة التنمية االجتماعية

   
 بيروت

 يحدد الحقاً 
 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 الحقاً 

 2030 عام
 االجتماعية التنمية شعبة

   
   
   
   
   



 مةالجهة المنظ   العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 

   
   )تابع( الربع الرابع

   
 اللجنة لمكتب السادس لالجتماع الخدمات تقديم يحدد المكان الحقاً 

 اإلحصائية
 اإلحصاءشعبة 

   
 المعني الوكاالت بين المشترك الخبراء فريق يحدد المكان الحقاً 

 االجتماعي النوع بإحصاءات
 اإلحصاء شعبة

   
 الديمغرافية اإلحصاءات حول الخبراء فريق اجتماع يحدد المكان الحقاً 

 واالجتماعية
 اإلحصاء شعبة

   
 اإلحصاء شعبة المستدامة التنمية أهداف حول الخبراء فريق اجتماع يحدد المكان الحقاً 

   
 مجال في الناشئة القضايا حول الخبراء فريق اجتماع يحدد المكان الحقاً 

 الرسمية اإلحصاءات
 اإلحصاء شعبة

   
 المعني اإلقليمي التنسيق آلية فريق اجتماع يحدد المكان الحقاً 

 2019-2018باإلحصاءات، 
 اإلحصاء شعبة

   
 التجارة بتحرير المعنية للجنة عشرة الرابعة الدورة الحقاً  يحدد المكان

 – التنمية وتمويل االقتصادية والعولمة الخارجية
 التجاري البعد على التركيز

 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

   
 المواضيعية باألولويات المعني الخبراء فريق اجتماع يحدد المكان الحقاً 

 التنمية تمويل في
 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

   
 والعمل التنمية تمويل حول الخبراء فريق اجتماع يحدد المكان الحقاً 

 المشترك االقتصادي األمن حّيز – اإلنمائي اإلقليمي
 العربية البلدان لمواطني

 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

   
 التنمية أجل من المحلية الموارد تعبئة حول إقليمية ندوة يحدد المكان الحقاً 

 العربية البلدان في
 االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

   
 تونس

 يحدد الحقاً 
: الليبي االقتصاد وضع حول الخبراء فريق اجتماع

 االستقرار عدم فترة خالل والقدرات التحديات
 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

   
 عّمان

 يحدد الحقاً 
 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات الوظيفية الكفاءات حول إقليمية عمل ورشة

   
 بيروت

 يحدد الحقاً 
 في المعرفة باقتصاد المعني الخبراء فريق اجتماع
 والتنمية السالم خدمة

 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

   
   
   



 مةالجهة المنظ   العنوان انعقاده وتاريخمكان االجتماع 

   
   )تابع( الربع الرابع

   
 بيروت

 يحدد الحقاً 
 االحتالل كلفة وتحليل قياس حول الخبراء فريق اجتماع

 اإلسرائيلي
 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

   
 الخرطوم

 يحدد الحقاً 
 الفنية للمساعدة عمل خطة لرسم تحضيري اجتماع

 وتطوير الزراعية التعاونية الجمعيات إطار تحت
 السودان في القيمة سالسل

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   

   
 


