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  المجلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

  

  

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)

  2019لعام والفعاليات االجتماعات قائمة 

  مةالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

    الربع األول
    

  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

 تماعياالج النوع إحصاءات
 اإلحصاء شعبة

     
  بيروت

  ينايركانون الثاني/ 10-11
Civil Society Dialogue Series: CSOs Forum in 

preparation for the 4th Arab Economic & 
Social Development Summit 

 شعبة التنمية االجتماعية

     
  القاهرة

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

 2030المستدامة  التنمية وخطة الدولية االتفاقية
 اإلحصاء شعبة

     
  بيروت

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

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

 مركز المرأة في اإلسكوا

     
  بيروت

  يناير/الثانيكانون  15-16
  شعبة اإلحصاء  الدورة الثالثة عشرة للجنة اإلحصائية

     
     



  مةالجهة المنظِ   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

  يناير/الثانيكانون  29-30
  شعبة اإلحصاء  اإلحصائية لإلسكواالدورة الثالثة عشرة للجنة 

      
  بيروت

  ينايركانون الثاني/ 30
اجتماع فريق خبراء يستعرض التنميط الحضري في 

 الدول العربية "مدن تعاني من أزمات"
 شعبة التنمية االجتماعية

      
  بيروت

  يناير/الثانيكانون  30
Launching of ESCWA Data Portal    اإلحصاء شعبة  

   
  بيروت

 يناير/الثانيكانون  31
 اإلحصاء شعبة اجتماع فريق العمل التابع للجنة اإلحصائية

      
  بيروت
  الثاني/يناير كانون

 يلزم ما: 2030 عام حتى اآلفاق حول للخبراء اجتماع
 التنمية أهداف في الجنسين بين المساواة مقاصد لتحقيق

 المستدامة

 مركز المرأة في اإلسكوا

      
  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
 المستدامة تنميةال لخطة البيئي البعد تطبيق" حول ندوة

 "فلسطين في 2030
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

   
 بيروت

 فبراير/شباط 6-7
 التركيز مع الغذائي، األمن بشأن خبراء فريق اجتماع

 ٢٠٣٠ عام خطة على
 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
  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

   
   
   



  مةالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

   (تابع) الربع األول
    

  دبي
  فبرايرشباط/ 6-7

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

      
  بيروت

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

والتخطيط  ةبين الجنسين في السياسات المؤسسي
  االستراتيجي والتقييم والتدقيق وإعداد التقارير

  مركز المرأة في اإلسكوا

     
  الجامعة األمريكية/بيروت

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

  ؟؟؟؟

     
  بيروت

  شباط/فبراير 19
 لتقرير التمهيدي المخطط حول الخبراء فريق اجتماع
  االجتماعية الحماية

 شعبة التنمية االجتماعية

      
  بيروت

  شباط/فبراير 21
  قسم المؤتمرات  األُم للُغة العاَلمي الَيوم

      
  بيروت

  فبراير/شباط 22-24
LebMUN 2019  مكتب األمين التنفيذي  

      
 بيروت

  فبراير/شباط25-28
ورشة عمل حول "إصالح الحماية االجتماعية في 

  المنطقة العربية"
  شعبة التنمية االجتماعية

      
  بيروت

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

 والنزاعات الناشئة القضايا شعبة

      
  القاهرة

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

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

      
  بيروت

  فبراير/شباط 27-28
تكاليف العنف ورشة عمل متقدمة حول طرق احتساب 

  ضد المرأة
  مركز المرأة في اإلسكوا

      
      



  مةالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

   (تابع) الربع األول
      

  تونس
  فبراير/شباط

 في المؤسسات ببناء المعني الخبراء فريق اجتماع
 والمصالحة الحوار: النزاعات من المتضررة البلدان

 االنتقالية والعدالة

 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

  بيروت
  فبراير/شباط

 بشأن العربية المرأة وضع تقرير حول للخبراء اجتماع
 والسياسية الثقافية الديناميات: المرأة ضد العنف

 مركز المرأة في اإلسكوا

    
  بيروت
  فبراير/شباط

 ضد العنف مكافحة: الجنسين قضايا حول نقاش حلقات
  العربية المنطقة في المرأة

  مركز المرأة في اإلسكوا

  بيروت
 مارس/آذارأو  فبراير/شباط

 المناخ تغير تحديات معالجة حول خبراء فريق اجتماع
 الغذائي األمن على الحيوي والوقود

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

   
  القاهرة
 /شباط شهر من الثاني النصف
 فبراير

 الكهرباء قطاع هيكلة إعادة حول إقليمية عمل ورشة
 سوريا في

 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 ركزم

      
  بيروت

  مارسآذار/ 5
  مركز المرأة في اإلسكوا  2019يوم المرأة العالمي 

   
  بيروت

 مارسآذار/ 6-7
إطالق المنطقة العربية للحملة العالمية لحسن معاملة 

البنات والبنين والمراهقات والمراهقين ذوي اإلعاقة في 
 العالم

 شعبة التنمية االجتماعية

   
  بيروت

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

 شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

      
  بيروت

 آذار/مارس 19-20
 العالمية للقمة المستوى الرفيع الثاني العربي المنتدى
 المستدامة للتنمية 2030 وأجندة المعلومات لمجتمع

 التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة

      
  بيروت

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

      
 بيروت

  مارس/آذار 20-21
n Governmental Meeting o-ESCWA Inter

Gov -Technology for Development and e
Council  

  التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة

     
     



  مةالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

     (تابع) الربع األول
     

 بيروت
  مارس/آذار 21-22

ً  المناخ تغير حول اإلقليمي التشاوري االجتماع  تحضيرا
 الرفيع السياسي والمنتدى المستدامة للتنمية العربي للمنتدى

 2019 لعام المستوى

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

      
 بيروت

  مارس/آذار 26
ً  بالفرنسية   قسم المؤتمرات  !أيضا

      
 بيروت

  مارس/آذار 26-28
Regional Preparatory Meeting for the 14th 

Crime Prevention and UN Congress on 
Justice Criminal  

ESCWA/UNOV/UNDOC  

      
 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

      
  المكان الحقاً يحدد 
 مارس/آذار

 شعبة التنمية االجتماعية الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية االجتماعية

      
  بيروت

 مارسآذار/
 المرأة على التركيز( 2019 للمرأة العالمي اليوم

 )واألمن والسالم
 مركز المرأة في اإلسكوا

      
  الرباط
  مارسآذار/

 في المحرز التقدم برصد المعني الخبراء فريق اجتماع
 ومنع السالم وبناء التنمية سياسات: الحكم مجال

 النزاعات

 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

      
  يحدد المكان الحقاً 

  مارس/آذار
 التركيز السكانية، الديناميات حول الخبراء فريق اجتماع

  2030 عام خطة على
  شعبة التنمية االجتماعية

   
  بيروت

 مارس/آذار
 المستدامة التنمية سياسات شعبة المائية الموارد للجنة عشرة الثالثة الدورة

      
  بيروت

 مارس/آذار
 والطاقة المياه بين الترابط حول الخبراء فريق اجتماع
 والغذاء

 المستدامة التنمية سياسات شعبة

      
  يحدد المكان الحقاً 

 أوائل أو يناير /الثاني كانون نهاية
  فبراير /شباط

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

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

      
 على المياه وفرة تأثير حول وطنية تدريبية دورات ست  يحدد المكان الحقاً 

  )DA( الزراعة واستدامة مرونة
  المستدامة التنمية سياسات شعبة

      
      
      



  مةالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   
      

      الثانيالربع 
      

  القاهرة
  أبريل/نيسان 1-3

 في 2019 والمياه األراضي أيام لمؤتمر الثانية الدورة
 الفاو مع بالتعاون( أفريقيا وشمال األدنى الشرق منطقة

 الدول وجامعة الزراعية للتنمية العربية والمنظمة
  )العربية

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

      
  إسطنبول

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

  آسيا غرب إقليم في) ICP( إطار
  شعبة اإلحصاء

      
  بيروت

  نيسان/أبريل 8
 والتقييم االستراتيجيات قسم  االجتماع الخامس والعشرون آللية التنسيق اإلقليمي

 والشراكات
      

  بيروت
  نيسان/أبريل 16-17

 من بيجين ملع ومنهاج إعالن تنفيذ في المحرز التقدم
  المدني المجتمع منظمات نظر وجهة

  مركز المرأة في اإلسكوا

      
  بيروت

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

  التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة

      
 ً    يحدد المكان الحقا

  أبريل/نيسان
 والتنمية المناخ تغّير حول الخبراء فريق اجتماع

  2030 عام خطة على التركيز االقتصادية،
  المستدامة التنمية سياسات شعبة

      
  بيروت

  نيسان/أبريل 19
 اإلنمائية الشراكات آلية إنشاء حول الخبراء فريق اجتماع

  اإلقليمية
  االجتماعية التنمية شعبة

      
  بيروت

  نيسان/أبريل 19
  االجتماعية التنمية شعبة  2019 المستدامة، للتنمية العربي المنتدى

      
  بيروت

 نيسان/أبريل
 في المفتوحة الحكومة حول القدرات لبناء عمل ورشة

 العربية المنطقة
 التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة

      
  بيروت
  أبريل/نيسان

 استناد لدعم المعارف تبادل حول الخبراء فريق اجتماع
 تغيّر بشأن العمل في العلمي البحث إلى السياسات

  المناخ

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

      
  بيروت
 نيسان

 تعزيز أجل من القدرات لبناء وطنية عمل ورشة
 اإلسكوا دول في المفتوحة الحكومة

 التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة

      
 بيروت

  أيار/مايو 19
 واالجتماعية االقتصادية التطّورات لمسح األقران استعراض

  2019-2018 العربية المنطقة في
  االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

   
  بيروت

 مايو/أيار
Expert Group Meeting on the Impact of 

Artificial Intelligence and Frontier 
Technologies on Industrial Sectors 

 التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة



  مةالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   
     

  بيروت
  مايو/أيار

  المستدامة التنمية سياسات شعبة  الطاقة للجنة عشرة الثانية الدورة

      
      (تابع)الثاني الربع 

      
  هللا رام

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

  فلسطين في استراتيجي
  المستدامة التنمية سياسات شعبة

      
  بيروت

 حزيران/يونيو
 حقوق استراتيجيات تنفيذ حول الخبراء فريق اجتماع
 العربية المنطقة في االبتكار لتعزيز الفكرية الملكية

 التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة

      
  بيروت

 حزيران/يونيو
 حقوق استراتيجيات تنفيذ حول الخبراء فريق اجتماع
 العربية المنطقة في االبتكار لتعزيز الفكرية الملكية

 التنمية أجل من التكنولوجيا شعبة

      
      الثالثالربع 

      
  بيروت

  تموز/يوليو 30-31
 واألزمات النزاعات حول الخبراء 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

  أيلول/سبتمبر 19
  االقتصادي والتكامل التنمية شعبة  األبعاد المتعدد الفقر حول الخبراء فريق اجتماع

      
  بيروت
  سبتمبر/أيلول

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

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

      
  عّمان
  سبتمبر/أيلول

  المستدامة التنمية سياسات شعبة  للتكنولوجيا االسكوا لمركز الفنية للجنة السابع االجتماع

      
  يحدد المكان الحقاً 

  فبراير أو أيلول/سبتمبرشباط/
 لخطط شبكي بيانات مستودع حول الخبراء فريق اجتماع
  األعضاء للدول الوطنية التنمية

  االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

   
   الربع الرابع

   
  يحدد المكان الحقاً 

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

   
  المكان الحقاً يحدد 

  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

      



  مةالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

  يحدد المكان الحقاً 
  تشرين األول/أكتوبر 19

 االجتماعية التنمية شعبة  الشيخوخة قضايا حول الخبراء فريق اجتماع

     
     

     (تابع) الربع الرابع
      

  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

      
  عّمان

  نوفمبر/الثاني تشرين
 االسكوا مركز ادارة لمجلس التاسع االجتماع

  للتكنولوجيا
  المستدامة التنمية سياسات شعبة

      
  بيروت
  نوفمبر/الثاني تشرين

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

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

      
 

  تشرين الثاني/نوفمبر 19
 االجتماع( للسكان الوطنية للمجالس السنوي االجتماع
 الدول جامعة تنظيمه في تشارك الذي الدولي الحكومي
  )واإلسكوا للسكان، المتحدة األمم وصندوق العربية،

  االجتماعية التنمية شعبة

      
  بيروت

  تشرين الثاني/نوفمبر 19
 المستدامة التنمية خطة حول للبرلمانيين اإلقليمية الندوة

2030  
  االجتماعية التنمية شعبة

      
  بيروت

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

      
  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
أو كانون  نوفمبر/الثاني تشرين

  األول/ديسمبر

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

  االقتصادي والتكامل التنمية شعبة

      
  القاهرة
  األول/ديسمبركانون 

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

    



  مةالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

  بيروت
  يحدد الحقاً 

 المتعلق المستدامة التنمية مؤشر تنفيذ رصد حول ندوة
  العربية المنطقة في بالطاقة

  المستدامة التنمية سياسات شعبة

      
      

      (تابع) الربع الرابع
      

 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  يحدد المكان الحقاً 

  العربية المنطقة في الشباب: 9العدد 
  شعبة التنمية االجتماعية

      
  بيروت

  يحدد الحقاً 
 إليها خلص التي النتائج لمناقشة الخبراء فريق اجتماع

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

  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

      
 اللجنة لمكتب السادس لالجتماع الخدمات تقديم يحدد المكان الحقاً 

 اإلحصائية
  شعبة اإلحصاء

    
 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 

 2019-2018، باإلحصاءات
 اإلحصاء شعبة



  مةالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   
     
     
     
     

     (تابع) الربع الرابع
      

 التجارة بتحرير المعنية للجنة عشرة الرابعة الدورة  المكان الحقاً يحدد 
 – 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

    
  بيروت

  يحدد الحقاً 
 االحتالل كلفة وتحليل قياس حول الخبراء فريق اجتماع

 اإلسرائيلي
 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

    
 


