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  المجلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

  

  

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)

  2017لعام والفعاليات االجتماعات قائمة 
 

  ةمالجهة المنظِ   العنوان  مكان االجتماع وموعد انعقاده
   

    الربع األول
    
  قاهرةال

  الثاني/يناير كانون 11
ورشة عمل عن التشريعات الوطنية والسياسات الخاصة 

 ؤسسات البحثيةبالم
  شعبة سياسات التنمية المستدامة

   
 بيروت

  الثاني/يناير كانون 16
برنامج الخطة الوطنية لمستقبل سوريا: مناقشة المناهج 

  االقتصادية للعدالة االنتقالية
  شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

   
 بيروت

  الثاني/يناير كانون 19-20
إعادة إعمار  االستدامة فياجتماع فريق الخبراء حول 

  المدن وبناء السالم
  شعبة التنمية االجتماعية

   
 القاهرة

  الثاني/يناير كانون 22-23
االجتماع الثاني لفريق العمل المعني بتعدادات السكان 

  2020للبلدان العربية في دورة  والمساكن
  شعبة اإلحصاء

   

 القاهرة
  الثاني/يناير كانون 23-24

  تنمية والتكامل االقتصاديشعبة ال  الدورة السابعة عشرة للجنة النقل واللوجستيات

   
 بيروت

  الثاني/يناير كانون 24-25
راء بشأن رصد التقدم المحرز نحو اجتماع فريق الخب

  تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة 
  العربيةالمنطقة في 

 ةشعبة سياسات التنمية المستدام
  وشعبة اإلحصاء

   
  ُعمان
  كانون الثاني/ يناير 25
  

ورشة العمل المخصصة ألصحاب العالقة والتشريعات 
 –المتالزمة باالبتكار ونقل التكنولوجيا في سلطنة ُعمان 

 مشروع حساب التنمية التابع لألمم المتحدة

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      

 بيروت
  الثاني/يناير كانون 25-26

اجتماع فريق الخبراء حول العنف ضد المرأة في 
  المنطقة العربية: المخاطر

 مركز المرأة

   

 بيروت
  الثاني/يناير كانون 25-26

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

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام
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  ةمالجهة المنظِ   العنوان  مكان االجتماع وموعد انعقاده
   

      (تابع) الربع األول
      

  بيروت
  شباط/ فبراير 9–7

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

 التنسيق اإلقليمي بين قطاعي الزراعة والمياه

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

     
 دبي
  شباط/فبراير 11-12

  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية الدورة األولى للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية

      
 عّمان

  شباط/فبراير 13-14
االجتماع األول لألطراف المعنية بإطار الممارسات 
  الزراعية الجيدة في المنطقة العربية الخاص باألردن

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

   
 بيروت

  شباط/فبراير 16-17
االجتماع األول لألطراف المعنية بإطار الممارسات 

  الزراعية الجيدة في المنطقة العربية الخاص بلبنان
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  المنامة

 شباط/فبراير 19
ورشة خبراء حول نشر اقتناص واستخدام وتخزين 

 الكربون: التحديات والفرص
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  المنامة

 شباط/فبراير 20-21
ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات حول الترابط بين المياه 

 والطاقة: كفاءة استخدام الموارد
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

     
  البحر الميت 

  شباط/ فبراير 21–19
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام اإلسكوا في أسبوع المياه العربي الرابع

      

 القاهرة
  شباط/فبراير 20-23

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

  شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

      

 بيروت
  شباط/فبراير 21

  شعبة التنمية االجتماعية  اليوم العالمي للعدالة االجتماعية

      

 بيروت
  شباط/فبراير 21-23

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

  2030لعام 

  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

   
 بيروت

  شباط/فبراير 23
ورشة عمل حول المنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا في 

  لبنان
  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      

 بيروت
   -شباط/فبراير  28

  آذار/مارس 2

المشاركة والمرأة تمكين  حولتدريبية ورشة عمل 
  السياسية

  مركز المرأة 

   
 بيروت

  آذار/مارس 6
  مركز المرأة  جريئة للتغيير ونياليوم العالمي للمرأة: ك

   
 القاهرة

  آذار/مارس 6-9
ورشة العمل التدريبية الثانية حول اإلحصاءات 

  االقتصادية القصيرة األجل
  شعبة اإلحصاء
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  ةمالجهة المنظِ   العنوان  مكان االجتماع وموعد انعقاده
   
      

     (تابع) الربع األول
     

 مسقط
  آذار/مارس 14-16

اجتماع الخبراء بشأن قياس اإلعاقة واإلحصاءات دعماً 
 لخطة التنمية المستدامة

  ة اإلحصاءشعب

      
  نواكشوط

  آذار/مارس 20-23
ورشة عمل حول "تعزيز القدرات في مجال مأسسة 
النوع االجتماعي لصالح وزارة الشؤون االجتماعية 

  والطفولة واألسرة"

  مركز المرأة

      
 عّمان

  آذار/مارس 22
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام  : مياه الصرف الصحيمياهلليوم العالمي االحتفال بال

      
 عّمان

  آذار/مارس 22-23
اجتماع فريق الخبراء حول منهجيات تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه على الصعد الوطنية 
  واإلقليمية والعالمية

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

   

 عّمان
  آذار/مارس 22-24

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام لجنة الموارد المائيةل ةالدورة الثانية عشر

   

 بيروت
  آذار/مارس 27-28

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

  مركز المرأة

      
 بيروت

  آذار/مارس 28-29
اجتماع فريق الخبراء حول اإلطار التحليلي لتقرير 

  2017السكان والتنمية لعام 
  شعبة التنمية االجتماعية

      

  المنامة
  آذار/ مارس 30–28

دور وكاالت المياه التنظيمية في اإلدارة الكفؤة للموارد 
  المائية

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      

    الربع الثاني
    

 بيروت
 نيسان/أبريل 3-4

اجتماع فريق الخبراء حول األمن الغذائي، التركيز على 
 2030خطة عام 

 ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      

 بيروت
 نيسان/أبريل 4-5

 شعبة اإلحصاء الدورة الثانية عشرة للجنة اإلحصائية

      

 بيروت
 نيسان/أبريل 4-6

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

 واألمن

 مركز المرأة

      
 بيروت

 نيسان/أبريل 5-6
اجتماع فريق الخبراء حول النهوض بالتكنولوجيا 

 ن خالل التفاعل بين العلم والسياساتالخضراء م
 ةشعبة سياسات التنمية المستدام

     
 بيروت

 نيسان/أبريل 5-6
ورشة عمل حول تنفيذ إطار مؤشرات أهداف التنمية 

  اإلسكواالمستدامة في منطقة 
 شعبة اإلحصاء
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  ةمالجهة المنظِ   العنوان  مكان االجتماع وموعد انعقاده
   

      (تابع) الربع الثاني
      

 بيروت
 نيسان/أبريل 6-7

الخبراء الستعراض مشروع التحليل اجتماع فريق 
اإلقليمي لمشاركة الشباب في صنع القرار في عدد من 

 البلدان العربية

 شعبة التنمية االجتماعية

      
 بيروت

 نيسان/أبريل 10-13
تنمية قدرات الدول العربية في مفاوضات تغيّر المناخ، 

 ورشة العمل اإلقليمية الثامنة
 ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
 بيروت

 نيسان/أبريل 11-12
االجتماع التشاوري األول حول تقييم ورصد مستويات 

 ذائي في الدول العربيةاألمن الغ
 ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
 بيروت

 نيسان/أبريل 11-12
اجتماع فريق الخبراء المعني باإلعاقة في المنطقة 

: تعزيز الحماية االجتماعية لألشخاص 2017العربية 
 ذوي اإلعاقة

 شعبة التنمية االجتماعية

      
 الدار البيضاء

 نيسان/أبريل 17-20
حلقة عمل حول تحسين إحصاءات اإلعاقة في البلدان 

 2030لخطة التنمية المستدامة لعام  العربية دعماً 
 شعبة اإلحصاء

      
 القاهرة

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

  في غربي آسيا
  شعبة اإلحصاء

      
 القاهرة

 نيسان/أبريل 23-24
االجتماع التحضيري حول القضايا البيئية واألولويات 

 االقليمية للمنتدى العربي حول التنمية المستدامة
 ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
 بيروت

 نيسان/أبريل 24-25
ورشة عمل حول التخطيط االستراتيجي الستدامة قطاع 

 النقل في فلسطين
 والتكامل االقتصاديشعبة التنمية 

      
 الرباط

 نيسان/أبريل 26
ورشة العمل المخصصة ألصحاب العالقة بالتشريعات 
 المتعلقة باإلبداع ونقل التكنولوجيا في المملكة المغربية

  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
 بيروت

 نيسان/أبريل 26-27
اجتماع فريق الخبراء حول التحديات في اإلصالح خالل 

 المرحلة االنتقالية في ليبيا
 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

      

  بيروت
  نيسان/أبريل 26-27

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

   الحكومات في المنطقة العربية

  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

      
 القاهرة

  نيسان/أبريل 26-27
  شعبة اإلحصاء  التدريب على تقدير بيانات اإلنفاق التفصيلية

     
  المملكة العربية السعودية

  نيسان/أبريل 26-27
تعزيز مشاركة المرأة السعودية في  :ورشة عمل وندوة

ضد  الشأن العام على ضوء اتفاقية مناهضة التمييز
 سيداو – المرأة

  مركز المرأة
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  ةمالجهة المنظِ   العنوان  مكان االجتماع وموعد انعقاده
   

   (تابع) الربع الثاني
    

  بيروت
  نيسان/أبريل 27-28

ورشة عمل لبناء القدرات حول أهداف التنمية المستدامة 
  في فلسطين

  القضايا الناشئة والنزاعات شعبة

      

  بيروت
  نيسان/أبريل 28

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

 2254األمن 

  شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

      

 عّمان
 أيار/مايو 3-4

دعم المنافسة وسياسة المنافسة  عمل وطنية حول ورشة
 في فلسطين

 شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

      
  الرباط

  أيار/مايو 3-5
تنمية المستدامة لعام المنتدى العربي الرفيع المستوى لل

: 2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام تفعيل  – 2017
القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار في منطقة عربية 

  متغيّرة

  شعبة التنمية االجتماعية

   
  الرباط

  أيار/مايو 6-7
 مكتب األمين التنفيذي  تنفيذيةاالجتماع الثالث للجنة ال

   
  بيروت

 أيار/مايو 8-9
 –براء المعني بتمويل التنمية المستدامة اجتماع فريق الخ

حركة األموال غير المشروعة والتالعب بالفواتير 
  التجارية

 شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

     
  عمان

  أيار/ مايو 9
ورشة العمل حول الخطة االستراتيجية لعمل المركز 

الوطني للبحث والتطوير التابع للمجلس األعلى للعلوم 
 في األردن والتكنولوجيا

   ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
 بيروت

  أيار/مايو 8-10
ناء قدرات اللجنة الفرعية حول المساواة ورشة عمل لب

  2030بين الجنسين في خطة التنمية المستدامة لعام 
  مركز المرأة

      
 بيروت

  أيار/مايو 8-12
المنتدى العربي الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع 

  2030ة المستدامة لعام المعلومات وخطة التنمي
  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

      
  بيروت

  أيار/مايو 8-9
براء المعني بتقييم تمويل التنمية اجتماع فريق الخ

تمويل التنمية  سجل المستدامة في المنطقة العربية
  غير المشروعة التدفقات المالية والحد منالعربية 

  شعبة التنمية والتكامل االقتصادي
  

      
 القاهرة

 أيار/مايو 14-15
حول رصد التقدم المحرز نحو اجتماع فريق الخبراء 

في  2030الطاقة المستدامة: آفاق التنمية المستدامة 
 المنطقة العربية

 ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
 القاهرة

  أيار/مايو 14-16
  ةسات التنمية المستدامشعبة سيا  الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة
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  ةمالجهة المنظِ   العنوان  مكان االجتماع وموعد انعقاده
   

     (تابع) الربع الثاني
     

  انعمّ 
 أيار/مايو 15-18

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

 أهداف التنمية المستدامة

 إلحصاءشعبة ا

      

 بيروت
 أيار/مايو 16-17

دالة بين اجتماع فريق الخبراء حول دراسة حال الع
  الجنسين في المنطقة العربية: التحديات والفرص

  مركز المرأة

     
 بيروت

  أيار/مايو 22
اجتماع فريق خبراء حول الوضع االقتصادي وآفاقه في 

  المنطقة
  شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

      

  عمان
  أيار/ مايو 22

اجتماع اللجنة المصغرة ألعضاء مجلس إدارة مركز 
  للتكنولوجيااإلسكوا 

   ةشعبة سياسات التنمية المستدام

     
 مسقط

 أيار/مايو 22-24
ضمن  ؤشرات التداولورشة عمل تدريبية حول م

 مشروع المؤشرات االقتصادية القصيرة األجل
  شعبة اإلحصاء

      
 بيروت

 أيار/مايو 23-24
سكوا االجتماع الخامس للجنة الفنية لمركز اإل

  للتكنولوجيا
  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      

  دمشق
  أيار/ مايو 23-24

ورشة عمل تدريبية حول تطوير الحوكمة في قطاع 
 الكهرباء في سورية

  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
  بيروت

  أيار/مايو 24-25
خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة: ورشة 

للجان اإلقليمية عمل حول مؤشر المساواة بين الجنسين 
  لألمم المتحدة

  مركز المرأة

      
 تونس

 حزيران/يونيو 7-9
اجتماع استشاري حول أدوات قياس عدم المساواة في 

 ةالمنطقة العربي
 شعبة اإلحصاء

      
 بيروت

  حزيران/يونيو 8-9
ورشة عمل حول إدارة التكنولوجيا وحماية وتسويق 

  االبتكار في لبنان
  المستدامةشعبة سياسات التنمية 

      
 أستانا

  حزيران/يونيو 11-14
ورشة عمل إقليمية حول إنشاء محفظة إقليمية من 

  مشاريع االستثمار في الطاقة المتجددة
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      

 تونس
 حزيران/يونيو 11-14

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

 شعبة اإلحصاء

      

 أستانا
  حزيران/يونيو 13

 تطوير خطط االستثمارورشة عمل إقليمية حول 
"، في إطار المؤتمر قليمية في الطاقة المتجددةاإل

للطاقة من أجل التنمية الوزاري والمنتدى الدولي الثامن 
  المستدامة

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام
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  ةمالجهة المنظِ   العنوان  مكان االجتماع وموعد انعقاده
   

      الربع الثالث
      

 بيروت
 حزيران/يونيو 15

 ةشعبة سياسات التنمية المستدام والجفاف اليوم العالمي لمكافحة التصحراالحتفال ب

    
  القاهرة

 يوليو/تموز 2-3
ورشة عمل حول مشروع تسهيل إطالق االتحاد 

تحليل تأثير االتحاد الجمركي العربي  :الجمركي العربي
على المالية العامة وكيفية التفاوض حول التعرفة 

 الجمركية الموحدة

  شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

      
  انعمّ 

  تموز/يوليو 4-5
بين الدورات االجتماع الثاني لفريق الخبراء العامل 

  المعني باإلعاقة في لجنة التنمية االجتماعية
  شعبة التنمية االجتماعية

      

 بيروت
 تموز/يوليو 11-12

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

 ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  بيروت

  تموز/يوليو 11-12
استشارات إقليمية حول األخالقيات في البحوث العلمية 

  المتعلقة بتطبيقات التكنولوجيا في المنطقة العربية
  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
  بيروت

  تموز/ يوليو 13
اجتماع حول "وضع استراتيجية وخطة للوصول إلى 

منظومة وطنية تمكن من نقل وتطوير تكنولوجيا 
 المتعلقة بقطاع النفط والغاز في لبنانالصناعات 

  شعبة سياسات التنمية المستدامة

     
 تونس

 تموز/يوليو 17-18
لمراحل إنجاز مشروع تفعيل نظام وطني  ورشة عمل

 لنقل التكنولوجيا واالبتكار في الجمهورية التونسية
 شعبة سياسات التنمية المستدامة

      

 بيروت
 تموز/يوليو 18

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

سلسلة حلقات الحوار بشأن ، والعدالة في المنطقة العربية
 2017قضايا العدالة 

 شعبة التنمية االجتماعية

     
 انعمّ 
 تموز/يوليو 20-21

اجتماع فريق الخبراء حول أثر االحتالل على التنمية 
 البشرية في فلسطين

 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

   

 القاهرة
 تموز/يوليو 24-25

 شعبة سياسات التنمية المستدامة التكنولوجياورشة عمل: نحو نظام وطني فعال لنقل 

      

 بيروت
  تموز/يوليو 26-27

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

  العربية

  شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

      
 بيروت

  تموز/يوليو 26-27
تحديد أولويات مبادرات دعم اجتماع خبراء حول 

 ستقرار في سوريااال
  شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

     
  الخرطوم

  تموز/يوليو 26-28
 1325ة عمل تدريبية حول قرار مجلس األمن ورش

  نسس المساواة بين الجنسيأو
  مركز المرأة
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  ةمالجهة المنظِ   العنوان  مكان االجتماع وموعد انعقاده
   

      (تابع) الثالثالربع 
      

  عّمان
   – تموز/يوليو 31

  آب/أغسطس 1

ة حول تحديد منهجية تقدير التكلفة مشاورات وطني
  فلسطيندولة االقتصادية للعنف ضد المرأة في 

  مركز المرأة

      

 بيروت
   – تموز/يوليو 31

 آب/أغسطس  3

ورشة عمل دون إقليمية لحساب دليل أسعار االستهالك 
 المنسق

 شعبة اإلحصاء

      

 بيروت
 آب/أغسطس 3

االجتماع اإلقليمي حول االستعراض الثالث لخطة عمل 
مدريد الدولية للشيخوخة في البلدان العربية: اإلنجازات 

 اقواآلف

 شعبة التنمية االجتماعية

      

  بيروت
  آب/ أغسطس 4

االجتماع التشاوري حول النتائج األولية لتطبيق تقييم 
 قابلية التأثر في لبنان

  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      

  بيروت
  آب/ أغسطس 17-18

االجتماع األخير الستعراض مطبوعة آفاق المنطقة 
 الغذائي: تعزيز األمن 2030العربية 

  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      

 عّمان
 آب/أغسطس 8-10

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

 ناألرد

 شعبة التنمية االجتماعية

      

  تونس
  آب/أغسطس 14-17

ورشة عمل تدريبية حول المؤشرات القصيرة األجل 
 ودليل أسعار العقارات السكنية

 شعبة اإلحصاء

      
  بيروت

  آب/أغسطس 14-17
  شعبة اإلحصاء  ورشة عمل حول جداول العرض واالستخدام للعراق

      

 الكويت
 آب/أغسطس 22-24

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

 الكويت

 شعبة التنمية االجتماعية

      

 بيروت
 آب/أغسطس 29-30

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

 ةالمستدامشعبة سياسات التنمية 

      

 بيروت
 أيلول/سبتمبر 4-5

 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات اجتماع فريق الخبراء حول رصد التقّدم نحو الحوكمة

      
 تونس

 أيلول/سبتمبر 4-6
ورشات عمل تدريبية وطنية حول تحليل وقياس أوجه 

 االقتصاديةوعدم المساواة االجتماعية 
 شعبة التنمية االجتماعية

      

  بيروت
 أيلول/سبتمبر 8-9

فني لوزارة الدولة لشؤون المرأة الدعم اجتماع بشأن ال
هداف التنمية أفي الجمهورية اللبنانية في مجال تطبيق 

 2030 خطة عامالمستدامة و

 مركز المرأة
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  ةمالجهة المنظِ   العنوان  مكان االجتماع وموعد انعقاده
   

      (تابع) الثالثالربع 
   

 بيروت
  أيلول/سبتمبر 12-13

  مركز المرأة  المرأة في الحكم المحلي ورشة عمل حول قياس تمثيل

      
 بيروت

 أيلول/سبتمبر 12-14
تعميم مبادئ العدالة لمجموعة أدوات ورشة عمل حول 

 االجتماعية في الخطط والسياسات اإلنمائية
 شعبة التنمية االجتماعية

      
  عّمان

  أيلول/سبتمبر 13-14
التكنولوجيا مؤتمر التكنولوجيا النانوية: االستثمار في 

  النانوية لتحلية المياه والطاقة الشمسية
  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
 تونس

 أيلول/سبتمبر 13-15
ورشة عمل تدريبية وطنية حول تعزيز قدرات الشباب 

للمشاركة في الحياة العامة وعمليات صنع القرار في 
 تونس

 شعبة التنمية االجتماعية

      
 بيروت

  أيلول/سبتمبر 14-15
المشاركة في الفرق الوطنية لرؤساء  تشاوريالجتماع اال

تعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل مشروع "
  "التعاون وتنمية القدرات في المنطقة العربية

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام
  

      
  تونس

  أيلول/سبتمبر 18-19
ورشة عمل حول برنامج إدارة التكنولوجيا وحماية 

  االبتكار وتسويقه في تونس
 ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  القاهرة

  أيلول/سبتمبر 18-20
االجتماع التشاوري حول اإلطار التنفيذي للبعد البيئي 

  في المنطقة العربية 2030في خطة 
  ةالمستدامشعبة سياسات التنمية 

 وشعبة اإلحصاء
      

  بيروت
  أيلول/سبتمبر 19-20

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

  مركز المرأة 

      
 بيروت

  أيلول/سبتمبر 25
االجتماع األول لمجموعة العمل الفنية حول تعزيز 
التنسيق المؤسسي بين قطاَعْي الزراعة والمياه في 

  يةالمنطقة العرب

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
 بيروت

  أيلول/سبتمبر 26-27
االجتماع التشاوري اإلقليمي المعني بالهجرة الدولية في 

  المنطقة العربية
  شعبة التنمية االجتماعية

      
 بيروت

 أيلول/سبتمبر 26-27
مشاورات إقليمية حول االتفاق العالمي من أجل الهجرة 

 اآلمنة والمنظمة والنظامية
 شعبة التنمية االجتماعية

      
 بيروت

 أيلول/سبتمبر 26-28
تغيّر المناخ أثر الرفيع المستوى حول تقييم  المؤتمر

 والتكيّف معه في المنطقة العربية
 ةشعبة سياسات التنمية المستدام

     
 بيروت

 أيلول/سبتمبر 26-29
االجتماع الثاني لألطراف المعنية بإطار الممارسات 

 الخاص بلبنانالزراعية الجيدة في المنطقة العربية 
 ةشعبة سياسات التنمية المستدام
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  ةمالجهة المنظِ   العنوان  مكان االجتماع وموعد انعقاده
   

      (تابع) الثالثالربع 
      

 بيروت
 أيلول/سبتمبر 29

االجتماع األول للجنة الفنية في المنتدى العربي لتوقعات 
 المناخ

 ةشعبة سياسات التنمية المستدام

   
    الربع األخير

    
 عّمان

 األول/أكتوبر تشرين 1-4
الثاني لألطراف المعنية بإطار الممارسات االجتماع 

 الزراعية الجيدة في المنطقة العربية الخاص باألردن
 ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  مسقط

  تشرين األول/أكتوبر 2
ورشة عمل حول تفعيل نظام وطني متماسك لنقل 

  التكنولوجيا بكفاءة وفعالية في ُعمان
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  عّمان

  تشرين األول/أكتوبر 3-4
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام  الملتقى العربي لتطبيقات علوم وتقنيات النانو

      
  بيروت

  تشرين األول/أكتوبر 4
 : 2017إطالق تقرير حول وضع المرأة العربية لعام 

  ما حجم الضرر؟ّ  –العنف ضد المرأة 
  مركز المرأة

  
      

 بيروت
 األول/أكتوبر تشرين 4-5

 مركز المرأة الدورة الثامنة للجنة المرأة

      
  عّمان

  األول/أكتوبر تشرين 8-9
اتفاقات شراء الطاقة لتوليد ورشة عمل تدريبية حول 

  الطاقة المتجددة على نطاق واسع
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      

 القاهرة
  األول/أكتوبر تشرين 9-12

تنمية حول "ورشة العمل التدريبية اإلقليمية التاسعة 
تغيُّر  قضاياالدول العربية في المفاوضين من قدرات 
  المناخ

  ةالمستدامشعبة سياسات التنمية 

      
  بيروت

  تشرين األول/أكتوبر 10
  

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

  على مستقبل البالد

  شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

      
 بيروت

 األول/أكتوبر تشرين 10-11
االحتالل اإلسرائيلي اجتماع فريق الخبراء حول أثر 
 على النتائج اإلنمائية في فلسطين

 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

      

  أبو ظبي
 األول/أكتوبر تشرين 14-17

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

  مركز المرأة

      
  بيروت

  األول/أكتوبر تشرين 15
المؤتمر السنوي السابع لشبكة معاهد ومراكز التدريب 

  الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

      
 بيروت

 تشرين األول/أكتوبر 16-19
ورشة عمل إقليمية لوضع معادالت القوة الشرائية للفترة 

2014-2015 
 شعبة اإلحصاء
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  ةمالجهة المنظِ   العنوان  مكان االجتماع وموعد انعقاده
   

   (تابع) الربع األخير
      

 القاهرة
 األول/أكتوبر تشرين 16-19

ورشة العمل التدريبية اإلقليمية التاسعة لتنمية قدرات 
 الدول العربية في مفاوضات تغيُّر المناخ

 ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  الكويت

  األول/أكتوبر تشرين 17
االبتكار في القطاع ورشة عمل لبناء القدرات في تعزيز 

  العام في المنطقة العربية
  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
  الخرطوم

  األول/أكتوبر تشرين 17-18
  التنمية االجتماعية شعبة  للجنة التنمية االجتماعيةالدورة الحادية عشرة 

      
  بيروت

  تشرين األول/أكتوبر 18-19
  

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

  االقتصاد اللبناني

 شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

      
  بيروت

  تشرين األول/أكتوبر 19-20
ورشة عمل حول برنامج إدارة التكنولوجيا وحماية 

  االبتكار وتسويقه في لبنان
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  بيروت

  تشرين األول/أكتوبر 23
اجتماع أمين المظالم مع العاملين في برنامج األغذية 

  العالمي
  برنامج األغذية العالمي

      
  بيروت

  تشرين األول/أكتوبر 24
  مكتب األمين التنفيذي  االحتفال بيوم األمم المتحدة

      
  المغرب

  تشرين األول/أكتوبر 24
ورشة عمل حول تفعيل نظام وطني متماسك لنقل 

  التكنولوجيا بكفاءة وفعالية في المغرب
  ةستدامشعبة سياسات التنمية الم

      
 القاهرة

 األول/أكتوبر تشرين 24-25
مشاورات إقليمية حول نموذج اإلسكوا لحساب كلفة 

 العنف
 مركز المرأة

      
  بيروت

  األول/أكتوبر تشرين 24-26
ورشة عمل حول التمويل اإلسالمي في الحسابات 

  القومية
  شعبة اإلحصاء

      
 القاهرة

 األول/أكتوبر تشرين 24-27
ورش عمل وطنية لحساب معادالت القوة الشرائية على 

 السودان ومصر الصعيد دون الوطني في
 شعبة اإلحصاء

      
  بيروت

  تشرين األول/أكتوبر 30-31
ورشة عمل إقليمية لصانعي السياسات والمنظمات 

الشبابية لتعزيز قدرة الحكومات في المنطقة العربية على 
االستجابة لحاجات الشباب في صياغة سياسات التنمية 

  الشاملة والمستدامة

  شعبة التنمية االجتماعية

     
 القاهرة

 تشرين األول/أكتوبر 30-31
تعزيز االبتكار في القطاع العام في  حول عمل ورشة

 المنطقة العربية
 شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية
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  ةمالجهة المنظِ   العنوان  مكان االجتماع وموعد انعقاده
   

     (تابع) الربع األخير
     

  عّمان 
  تشرين األول/أكتوبر 30-31

ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات في استخدام مجموعة 
أدوات تطبيقية حول الترابط بين المياه والطاقة: نقل 

  التكنولوجيا

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  بيروت

   – تشرين األول/أكتوبر 30
 تشرين الثاني/نوفمبر 2

جتماع الثامن والثالثون للجنة التعريفة الجمركية اال
  العربية الموحدة

  شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

      
  بيروت

   –تشرين األول/أكتوبر  30
  تشرين الثاني/نوفمبر 3

ورشة العمل التدريبية األولى للفرق الوطنية المعنية 
  AcquaCrop بنموذج 

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  بيروت

  تشرين الثاني/نوفمبر 6-10
االجتماع الثاني لألطراف المعنية بإطار الممارسات 

  الزراعية الجيدة في المنطقة العربية الخاص بلبنان
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
 عّمان

 تشرين الثاني/نوفمبر 7-9
ورشة عمل حول الترويج لالستثمار في الطاقة المتجددة 

 تغيّر المناخ وتحقيق التنمية المستدامةللتخفيف من 
 ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  بيروت

  تشرين الثاني/نوفمبر 8-9
للبرلمانيّين حول تنفيذ خطة التنمية  ندوة إقليمية

  في المنطقة العربية 2030المستدامة لعام 
  شعبة التنمية االجتماعية

      
  عّمان

  تشرين األول/أكتوبر 8-9
 شراء الطاقة"عقود ورشة عمل تدريبية حول 

  الطاقة المتجددةالكهربائية المنتجة من مصادر  
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
 القاهرة

  األول/أكتوبر تشرين 9-12
تنمية حول "ورشة العمل التدريبية اإلقليمية التاسعة 

تغيُّر  قضاياالدول العربية في المفاوضين من قدرات 
  المناخ

   ةسياسات التنمية المستدام شعبة

      
  بيروت

  تشرين األول/أكتوبر 19-20
نظام إدارة التكنولوجيا و"حول التدريبية عمل الورشة 
  "االبتكاروتسويق حماية 

  ةسياسات التنمية المستدام شعبة

      
  عّمان 

  تشرين األول/أكتوبر 30-31
ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات في استخدام مجموعة 

أدوات تطبيقية حول الترابط بين المياه والطاقة: نقل 
  التكنولوجيا

  ةسياسات التنمية المستدام شعبة

     
  بيروت

   –تشرين األول/أكتوبر  30
  الثاني/نوفمبرتشرين  3

حول ورشة العمل التدريبية األولى للفرق الوطنية 
  AcquaCrop برنامج ال 

  ةسياسات التنمية المستدام شعبة

      
  بيروت

  تشرين الثاني/نوفمبر 6-10
االجتماع الثاني لألطراف المعنية بإطار الممارسات 

في لبنان" ورشة عمل تدريبية ) GAPالزراعية الجيدة (
  GAPحول ال 

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام
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  ةمالجهة المنظِ   العنوان  مكان االجتماع وموعد انعقاده
   

      (تابع) الربع األخير
      

 عّمان
  الثاني/نوفمبر تشرين 7-11

  المنتدى العالمي للعلوم: الجلسة الحوارية الخاصة
"دور التعاون العلمي والتكامل االقليمي في تحقيق 

  أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية"

  ةسياسات التنمية المستدام شعبة

      
  بيروت 

  تشرين الثاني/نوفمبر 11
  مكتب األمين التنفيذي  نموذج اإلسكوا

      
  بيروت

  تشرين الثاني/نوفمبر 13-17
الدورة الثانية والخمسون للجنة الفرعية المعنية باالتجار 

غير المشروع بالمخدرات والمسائل ذات الصلة في 
  الشرقين األدنى واألوسط

مكتب األمم المتحدة المعني 
  بالمخدرات والجريمة

      
 بيروت

 الثاني/نوفمبر تشرين 14-15
االجتماع الثاني لفريق التنسيق بين قطاعي المياه 

 والزراعة
 ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  بيروت

  الثاني/نوفمبر تشرين 20-21
  مكتب األمين التنفيذي  والعشرون آللية التنسيق اإلقليمي لثاالجتماع الثا

      
  عّمان

  تشرين الثاني/نوفمبر 20-21
اجتماع فني لمناقشة استبيان استقصائي بشأن تقدير 

  اليف العنف ضد المرأة في فلسطينتك
  مركز المرأة

      
  القاهرة

  تشرين الثاني/نوفمبر 20-21
 ورشة عمل حول تقييم أثر تسويق البحوث في جمهورية

  مصر العربية
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
 أبو ظبي

 تشرين الثاني/نوفمبر 20-23
ورشة عمل إقليمية بين صندوق النقد العربي ومنظمة 

بعة تجميع اإلحصاءات حول تجارة التجارة العالمية لمتا
الخدمات، بالتعاون مع شعبة اإلحصاءات في األمم 
 المتحدة واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  شعبة اإلحصاء

      
  بيروت 

  تشرين الثاني/نوفمبر 21-23
  شعبة التنمية االجتماعية  المنتدى األقاليمي المعني بسياسات الشباب

      
  القاهرة

  تشرين الثاني/نوفمبر 22-23
المنافسة كوسيلة لتنمية اجتماع فريق الخبراء حول 

  القطاع الخاص
  شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

      
  بيروت

  تشرين الثاني/نوفمبر 23-24
اجتماع فريق الخبراء حول بناء الدولة وتطوير 

  المؤسسات في حاالت ما بعد النزاع: الفرص والتحديات
  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

      
  بيروت

  تشرين الثاني/نوفمبر 23-24
اجتماع فريق الخبراء حول مراجعة مسودة التقرير 

: التقدم في السن 8العدد  –المتعلق بالسكان والتنمية 
  بكرامة في المنطقة العربية

  شعبة التنمية االجتماعية

      
  بيروت

  تشرين الثاني/نوفمبر 23-24
سبات المرأة التشريعية والسياسية: قراءة في التجربة مكت

  المغربية والخيارات الممكنة للمسار اللبناني
  مركز المرأة
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  ةمالجهة المنظِ   العنوان  مكان االجتماع وموعد انعقاده
   
     

     (تابع) الربع األخير
     

  القاهرة
  تشرين الثاني/ نوفمبر 26-28

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام المنتدى العربي الرابع للمياه

     
  بيروت

  تشرين الثاني/نوفمبر 27-28
ظم الوطنية لتطوير ونقل المنتدى اإلقليمي حول الُن 

  ة العربيةالمعرفة والتكنولوجيا في المنطق
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

     
 بيروت

 تشرين الثاني/نوفمبر 27-28
  شعبة سياسات التنمية المستدامة ظم الوطنية لنقل التكنولوجياالمنتدى اإلقليمي حول الُن 

      

  بيروت
  تشرين الثاني/نوفمبر 27-28

  شعبة التنمية والتكامل االقتصادي  التجارة عشرة للجنة دورة الحاديةال

      
  بيروت

  تشرين الثاني/نوفمبر 27-29
ظم الوطنية لتطوير ونقل المنتدى اإلقليمي حول الُن 

  المعرفة والتكنولوجيا في المنطقة العربية
  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

   

  بيروت
  الثاني/نوفمبرتشرين  27-29

حلقة عمل حول توطين أهداف التنمية على المستوى 
ورشة برنامج  -المحلي والمركزية الخدمات العامة

  تحديث القطاع العام في العراق

  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

      

 1 –تشرين الثاني/نوفمبر  27
  ديسمبركانون األول/

ورشة العمل التدريبية الثانية للفرق الوطنية حول 
   AcquaCropبرنامج ال 

  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
 بيروت

  الثاني/نوفمبر تشرين 28
  شعبة سياسات التنمية المستدامة  االجتماع السابع لمجلس إدارة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا

     
 بيروت

  تشرين الثاني/نوفمبر 28-29
اجتماع فريق خبراء دور اإلعالم واألكاديميا في تنفيذ 

  من في لبنانأجندة المرأة والسالم واأل
  مركز المرأة

      

  بيروت
  تشرين الثاني/نوفمبر 28-29

ورشة عمل تدريبية حول األدوات واآلليات الكمية 
  التجارية لتحليل اآلثار االقتصادية

  شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

      
 بيروت

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

      
 القاهرة

  تشرين الثاني/نوفمبر 29-30
اجتماع فريق خبراء حول تطوير إدارة الموارد المائية 

  في إطار االتفاقات العالمية واإلقليمية المشتركة
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  القاهرة

  تشرين الثاني/نوفمبر 29-30
جلسة الشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية 

)AWARENET واالسكوا حول "دور وكاالت المياه (
التنظيمية في اإلدارة الكفؤة للموارد المائية" ضمن 

علوم وتقنية  لجمعية ١٢-المؤتمر الخليجي للمياه ال
 المياه

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
     



-15- 

  ةمالجهة المنظِ   العنوان  مكان االجتماع وموعد انعقاده
   
     

     (تابع) الربع األخير
     

  بيروت 
  كانون األول/ ديسمبر 4

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

 الصناعات المتعلقة بالغاز"

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

     
  بيروت

  كانون األول/ديسمبر 4
  شعبة التنمية االجتماعية  قةاليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعا

      

  بيروت
  األول/ديسمبر كانون 4-5

  شعبة التنمية والتكامل االقتصادي  تمويل التنميةللجنة عشرة  الثانيةدورة ال

      

  بيروت
  كانون األول/ديسمبر 5-6

ي اإلعاقة في ورشة عمل حول إدماج األشخاص ذو
  سوق العمل

  شعبة التنمية االجتماعية

      

 بيروت
  األول/ديسمبر كانون 5-7

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

  التكنولوجيا من أجل التنميةشعبة 

      

  بيروت
  كانون األول/ديسمبر 5-7

ورشة عمل تدريب المدربين حول بناء قدرات الشراكة 
  في الحكم الديمقراطي

  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

      
  بيروت

  كانون األول/ديسمبر 6-7
اجتماع فريق الخبراء حول التحديات اإلقليمية العربية 

  2030المرتبطة بالنزاع وخطة التنمية المستدامة لعام 
  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

      
 بيروت

  كانون األول/ديسمبر 6-7
ومعهد األمم المتحدة للتدريب ورشة عمل اإلسكوا 

  والبحث
  مكتب األمين التنفيذي

     
  بيروت

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

      
 بيروت

  األول/ديسمبر كانون 10-11
ومعهد األمم المتحدة للتدريب إلسكوا اورشة عمل 

  والبحث
  مكتب األمين التنفيذي

      
 بيروت

  األول/ديسمبر كانون 11-12
حول اإلصدار الثاني لخريطة الطريق الخبراء  اجتماع

  العربية لحوكمة اإلنترنت للسنوات العشر القادمة
  التكنولوجيا من أجل التنميةشعبة 

      

     
     (تابع) الربع األخير

 بيروت
  األول/ديسمبر كانون 11-12

قليمية نهائية حول سياسات الترابط بين ورشة عمل إ
  المياه والطاقة

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  بيروت 

  كانون األول/ديسمبر 11-15
  شعبة اإلحصاء  ورشة عمل حول اإلحصاءات الصناعية

      

 القاهرة
 األول/ديسمبر كانون 12-13

االجتماع األول للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتنسيق 
 بين قطاعي المياه والزراعة

 ةشعبة سياسات التنمية المستدام



-16- 

  ةمالجهة المنظِ   العنوان  مكان االجتماع وموعد انعقاده
   
      

     (تابع) الربع األخير
     

  عّمان
  األول/ديسمبر كانون 12-14

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

  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

      
  القاهرة

  كانون األول/ديسمبر  12-15
  اإلحصاءشعبة   ورشة عمل حول إنتاج مؤشرات الصناعة والتجارة

      
 بيروت

 األول/ديسمبر كانون 12-16
لمشروع تعزيز القدرات  الختاميةورشة العمل 

اإلحصائية للبلدان األعضاء في اإلسكوا في إنتاج ونشر 
 المؤشرات االقتصادية القصيرة األجل للنمو المستدام

 شعبة اإلحصاء

      
  بيروت

  األول/ديسمبر كانون 13-14
إطالق مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في 

  2017-2016المنطقة العربية 
  شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

      
  بيروت

  األول/ديسمبر كانون 13-14
  مكتب األمين التنفيذي  تنفيذية لإلسكوااالجتماع الرابع للجنة ال

      
 بيروت

  األول/ديسمبر كانون 13-14
مشاورات إقليمية عن تداعيات التطورات السياسية في 

  منطقة العربية حول وضع المرأةال
  مركز المرأة

      
 بيروت

 األول/ديسمبر كانون 13-14
رشة عمل إقليمية حول استنتاجات مشروع الطاقة و

المتجددة التابع لحساب التنمية لألمم المتحدة واآلفاق 
 المستقبلية

 ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  الخرطوم

  األول/ديسمبر كانون 17-18
حلقة عمل تدريبية لوزارة الرعاية والضمان االجتماعي 
في السودان الستكمال استعراض مشروع خطة العمل 

  1325الوطنية حول القرار 

  مركز المرأة

      
 القاهرة

 األول/ديسمبر كانون 17-21
عمل تدريبية إقليمية حول استخدام اإلنترنت  ةورش

 واألجهزة اإللكترونية
 شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

      
 عّمان

  كانون األول/ ديسمبر 17-21
االجتماع الثاني لألطراف المعنية بإطار الممارسات 

) في األردن: ورشة عمل GAP(الزراعية الجيدة 
     GAPتدريبية حول ال 

  ةالتنمية المستدامشعبة سياسات 

      
 القاهرة

  األول/ديسمبر كانون 17-21
عمل تدريبية إقليمية حول استخدام اإلنترنت  ةورش

  واألجهزة اإللكترونية
  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

      
  القاهرة 

  كانون األول/ ديسمبر 18-20
المائدة المستديرة العربية الخامسة حول "االستهالك 

 المستدام: من خطط العمل إلى التنفيذ"واإلنتاج 
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

     
  بيروت

  األول/ديسمبر كانون 19-20
ر الخبراء حول تنسيق االستجابة لتغيُّ اجتماع فريق 

  المناخ والحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام
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  ةمالجهة المنظِ   العنوان  مكان االجتماع وموعد انعقاده
   
     

      (تابع) الربع األخير
     

  بيروت
  كانون األول/ديسمبر 20-21

  تنمية والتكامل االقتصاديشعبة ال  واللوجستيات الدورة الثامنة عشرة للجنة النقل

     
  بيروت

  األول/ديسمبر كانون 21-22
اجتماع فريق خبراء حول استخدام دراسات الربط 

  لتقييم اكتمال تسجيل الوفيات السجلي
  شعبة اإلحصاء

     
  بيروت

  األول/ديسمبر كانون 21-22
استشارات إقليمية حول مسودة المبادئ التوجيهية 

 المتعلقة بالحق في المشاركة
مفوضية األمم المتحدة لحقوق 

  اإلنسان
      

  بيروت
  األول/ديسمبر كانون 22

إطالق تقرير "إعادة النظر في السياسة المالية للمنطقة 
 العربية"

  شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

      
 


