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  المجلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

  

  

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)

  2018لعام والفعاليات االجتماعات قائمة 

  ةمالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

    الربع األول
    

  بيروت
  الثاني/يناير كانون 16-17

شعبة التنمية والتكامل  ورشة تدريبية حول النافذة الواحدة في العراق
  االقتصادي

   
  تونس

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

: تصميم وتنفيذ سياسات عامة قائمة على 2030
 (مشروع حساب التنمية حول المساواة) المساواة

 شعبة التنمية االجتماعية

      
  المنامة

 الثاني/يناير كانون 23
للتنويع ورشة عمل حول التكنولوجيا واالبتكار: وسيلة 

 االقتصادي
 شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

   
  القاهرة

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

  والمساكنتعدادات السكان 
  شعبة اإلحصاء

   
  بيروت

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

   
  بيروت

  شباط/فبراير 1
الدراسة المشتركة بين اإلسكوا ومنظمة إطالق حفل 

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

   ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  بيروت

  شباط/فبراير 1
  ) بشأن التعاون المنقحةحفل توقيع مذكرة التفاهم (

  بين اإلسكوا والمنظمة العربية للتنمية الزراعية
 ةشعبة سياسات التنمية المستدام

   
  بيروت

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

في  اإلقليمي المقترح لقياس ورصد األمن الغذائي
  المنطقة العربية

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام
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  ةمالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

     (تابع) الربع األول
     

  تونس
  شباط/فبراير 6-8

السليمة والتعاون ورشة عمل بشأن البيئة المؤسسية 
والحوار والشراكات من أجل إنتاج مؤشرات التنمية 

 المستدامة واستخدامها

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  بيروت

  شباط/فبراير 9
  واالنتخابات  الدستوراجتماع فريق الخبراء حول 

  في سوريا
شعبة التنمية والتكامل 

  االقتصادي
      

 القاهرة
    شباط/فبراير 10-12

ورشة عمل تدريبية حول العواصف الرملية والترابية 
  في المنطقة العربية

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  دبي
    شباط/فبراير 11

المؤتمر الرفيع المستوى للحكومات العربية واجتماع 
الطاولة المستديرة الوزاري حول التكنولوجيا من أجل 

: تجاوز 2030التنمية: آفاق البلدان العربية في عام 
 الفجوات اإلنمائية

 شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

      
  بيروت

  شباط/فبراير 12
 حول الدستور واالنتخابات في سوريا ينإطالق دراست

  في إطار األجندة الوطنية لمستقبل سوريا
شعبة التنمية والتكامل 

  االقتصادي
      

  القاهرة
 شباط/فبراير 13-14

فريق الفني للمنتدى العربي للتوقعات لاالجتماع الثاني ل
  المناخية

  ةسياسات التنمية المستدامشعبة 

      
  بيروت

  فبراير/شباط 22
  شعبة اإلحصاء اجتماع مجموعة عمل اللجنة اإلحصائية

      
  بيروت

  فبراير/شباط 26
  آذار/مارس 3-

استخدام برنامج  بشأنالثانية  بيةتدريال ة العملورش
AcquaCrop تأثير التغيرات المناخية على  لتقييم

 اإلنتاج 

  ةالتنمية المستدامشعبة سياسات 

      
  بيروت

  فبراير/شباط 27-28
شعبة التنمية والتكامل   ورشة عمل إقليمية بشأن أدوات الرصد والتقييم

  االقتصادي
   

  عّمان
  فبراير/شباط

في عملية  2030 عامورشة عمل حول إدماج خطة 
ً التخطيط التنموي دعم للجنة الوطنية وفرق العمل في  ا

   فلسطين

  االجتماعية شعبة التنمية

      

  بيروت
  فبراير/شباط

حول  مجموعة العمل التابعة آللية التنسيق اإلقليمي
: اجتماع فريق العمل المعني بالمنتدى 2030خطة عام 

 2018 لعام العربي للتنمية المستدامة

 شعبة التنمية االجتماعية

      

  بيروت
  فبراير/شباط 20

العالمي للعدالة االحتفال السنوي الحادي عشر باليوم 
  االجتماعية

  شعبة التنمية االجتماعية
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  ةمالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

      (تابع) الربع األول
      

  بيروت
  فبراير/شباط

حلقات نقاش حول قضايا الجنسين: العدل بين الجنسين 
  وأهداف التنمية المستدامة

  مركز المرأة

      
  بيروت
  فبراير/شباط

  آذار/مارس أو

االجتماع االستشاري المشترك بين الوكاالت حول 
بنك اٍإلسالمي الممرات االتصال الحيوي بالتعاون مع 

  للتنمية

شعبة التنمية والتكامل 
  االقتصادي

      
  بيروت

  آذار/مارس
مع مجموعة  Webexاجتماع تحضيري من خالل 

 FAO, AOAD, ACSAD, LAS andالعمل الفنية (

ESCWA(  

  التنمية المستدامةشعبة سياسات 

      
  بيروت

  آذار/مارس 1
اجتماع فريق الخبراء حول الترابط بين المياه والطاقة 

  والغذاء
  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
  بيروت

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

  بين الجنسين
  مركز المرأة

      
  بيروت

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

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

  ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني

  شعبة التنمية االجتماعية

      
  القاهرة

  آذار/مارس 6-7
شعبة التنمية والتكامل   الرصد والتقييمورشة عمل إقليمية بشأن أدوات 

  االقتصادي
      

  القاهرة
  آذار/مارس 11-15

ورشة عمل وطنية حول منهجية التقييم المتكامل لقابلية 
  التأثر

  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
  تونس أو بيروت

  آذار/مارس 13-14
  ورشة عمل إقليمية بشأن مجموعة أدوات تحليل 

  أثر التجارة
شعبة التنمية والتكامل 

  االقتصادي
      

  عّمان
  آذار/مارس13-15

ورشة عمل تشاركية للفريق المعني بالحريات وحقوق 
  اإلنسان في األردن

  شعبة التنمية االجتماعية

      
  جنيف

  آذار/مارس 19-23
االجتماع االستشاري العربي الدولي حول التكنولوجيا 

والعمليات اإلقليمية الرقمية من أجل التنمية المستدامة 
  ذات الصلة

  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

      
  تونس

  آذار/مارس 22-23
  

من أهداف التنمية  16حلقة نقاش حول الهدف 
المستدامة: بناء القدرات في منع نشوب النزاعات: نشر 

دور المؤسسات التعليمية  -ثقافة الحكم الرشيد والحوار 
  والثقافيه واإلعالميه

  القضايا الناشئة والنزاعات شعبة
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  ةمالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

      (تابع) الربع األول
      

  عّمان
  آذار/مارس 26-29

 -ورشة عمل حول نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية 
ومؤشرات أهداف  )SEEA-CF( - المركزي اإلطار

  العربية للبلدانالتنمية المستدامة ذات البعد البيئي 

  شعبة اإلحصاء

      
  بيروت

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

  ورصد األمن الغذائي في المنطقة العربية
  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
  عّمان

  آذار/مارس 27-28
االجتماع التحضيري اإلقليمي بشأن أهداف التنمية 

للمنتدى العربي للتنمية  الطاقةالمستدامة المتعلقة ب
 المستدامة

  

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

  الرباط
  آذار/مارس 27-28

بديلة الليات اآلحول  دون إقليمية مل تدريبيةعورشة 
   هالجمع ضرائب االستيراد وتوزيع

شعبة التنمية والتكامل 
  االقتصادي

      
  بيروت

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

للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي 
 الرفيع المستوى لعام 2018

  

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

 ً   ُيحدد المكان الحقا
  آذار/مارس

إطالق تقرير حالة عن الهجرة الدولية والتنمية في 
 2017 لعام المنطقة العربية

 شعبة التنمية االجتماعية

      
  بيروت

  آذار/مارس
حلقات نقاش حول قضايا الجنسين: قضايا الجنسين 

  وأهداف التنمية المستدامة
  مركز المرأة

      
  بيروت

 آذار/مارس
ورشة إقليمية حول بناء قدرات الشراكة في الحكم 

 الديمقراطي
 شعبة التنمية االجتماعية

      
  عّمان

  آذار/مارس
حول المسارات االستراتيجية  الخبراءاجتماع فريق 

-2018لعمل مركز اإلسكوا للتكنولوجيا لألعوام 
2020  

  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
  الخرطوم

  آذار/مارس
  مجال االبتكار لبناء القدرات في وطنية ورشة عمل 

  في القطاع العام 
  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

   
  نواكشوط

  آذار/مارس
ورشة عمل حول الحاضنات التكنولوجية وخدمة 

الرقمية في مجال استشارية حول االستراتيجية 
   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

      
  الرباط

  آذار/مارس
ورشة عمل لبناء القدرات في تطوير استراتيجيات 

  وتطبيقات الحكومة االلكترونية
  التكنولوجيا من أجل التنميةشعبة 

      
 ً   ُيحدد المكان الحقا

 آذار/مارس
االستشارات المفتوحة واجتماع اللجنة االستشارية 

 المتعددة األطراف للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت
 شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية
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  ةمالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

      (تابع) الربع األول
      

  بيروت
 أو نيسان/أبريل آذار/مارس

اإلقليمي لمنظمات المجتمع المدني حول خطة المنتدى 
 2030 لعام التنمية المستدامة

 شعبة التنمية االجتماعية

      
  الكويت

  نيسان/أبريل 2-5
ورشة العمل التدريبية اإلقليمية العاشرة لتنمية قدرات 
  البلدان العربية في مجال المفاوضات حول تغير المناخ

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
   الربع الثاني

    
الكويت أو اإلمارات العربية 

  المتحدة
  نيسان/أبريل 10-11

بديلة الليات اآلحول  دون إقليمية ورشة عمل تدريبية
   هالجمع ضرائب االستيراد وتوزيع

شعبة التنمية والتكامل 
  االقتصادي

      
  القاهرة

  آذار/مارس 11-12
االجتماع العربي التحضيري للمنتدى العربي للتنمية 
المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني 

بالتنمية المستدامة لعام 2018 حول قضايا البيئة 
 والموارد الطبيعية

  

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

  عّمان
 نيسان/أبريل 15-19

ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات حول سياسات 
  االبتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

    
  بيروت

  نيسان/أبريل 24-26
  

  شعبة التنمية االجتماعية 2018المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

 ً   ُيحدد المكان الحقا
  نيسان/أبريل 24-26

الفريق االستشاري الفني المعني باإلحصاءات 
  االقتصادية

  شعبة اإلحصاء

      

  المملكة األردنية الهاشمية
  نيسان/أبريل 27-28

  التركيز  مع حول الطاقةاجتماع فريق الخبراء 
  2030خطة عام  على

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

   
  بيروت

  نيسان/أبريل
  اجتماع فريق الخبراء حول تبادل المعارف لدعم 

استناد السياسات إلى البحث العلمي في العمل بشأن 
 تغيّر المناخ

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  بيروت

  نيسان/أبريل
  أيار/مايو أو

ورشة عمل تدريبية إقليمية حول نظام النقل المتكامل 
  نظام المعلومات الجغرافية -بين الدول العربية 

شعبة التنمية والتكامل 
  االقتصادي

      
  الخرطوم

  نيسان/أبريل
ورشة عمل لبناء القدرات في مؤشرات تكنولوجيا 

  المعلومات واالتصاالت
  التنميةشعبة التكنولوجيا من أجل 

      
  عّمان

  نيسان/أبريل 15-19
ورشة عمل حول سياسات االبتكار لتحقيق أهداف 

  التنمية المستدامة في المنطقة العربية
  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية
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  ةمالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

      (تابع) الربع الثاني
      

  القاهرة
  نيسان/أبريل

اجتماع فريق الخبراء حول نقل التكنولوجيا وتكييفها 
االستدامة في اإلنتاج واالستهالك في البلدان لتحقيق 

  العربية: دراسات حالة حول النفايات والمياه والطاقة

  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
  الكويت

  نيسان/أبريل
االجتماع األول للجنة الفنية المشتركة الدائمة للمياه 

  والزراعة على مستوى كبار المسؤولين
  المستدامةشعبة سياسات التنمية 

      
  عّمان أو بيروت

  نيسان/أبريل
اجتماعات الخبراء المتخصصة: مشاورة إقليمية بشأن 

  مسارات التحول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
  بيروت

  أيار/مايو 7-10
االجتماع الرفيع المستوى حول التكنولوجيا الجديدة 

في المنطقة  2030واالبتكار لتسريع تنفيذ خطة عام 
 العربية وتفعيل آثارها على فرص العمل والشباب

  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

      
  بيروت

  أيار/مايو 7-10
  مكتب األمين التنفيذي  الدورة الثالثون لإلسكوا

      
ً ُيحدد    المكان الحقا

  أيار/مايو 8-9
اجتماع فريق الخبراء حول التقدم الذي أحرزته البلدان 

 العربية في تنفيذ خطة عمل أديس أبابا
شعبة التنمية والتكامل 

 االقتصادي
    

  الرباط
  أيار/مايو 9

من أهداف التنمية  16حلقة نقاش حول الهدف 
نشر  :النزاعاتالمستدامة: بناء القدرات في منع نشوب 

دور المنظمات الغير  -ثقافة الحكم الرشيد والحوار 
 حكومية والمجتمع المدني

 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

      
  بيروت

  أيار/مايو 9-10
الندوة الرفيعة المستوى حول المرأة واألمن المائي 

  وبناء السالم 
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  بيروت

 أيار/مايو
األقران لمسح التطّورات االقتصادية استعراض 

 2018-2017 للفترة واالجتماعية في المنطقة العربية
شعبة التنمية والتكامل 

 االقتصادي
      

  بيروت
  أيار/مايو

اجتماع إقليمي لتبادل الدروس المستفادة حول تحليل 
وقياس انعدام المساواة االقتصادي واالجتماعي وتصميم 

 عامة قائمة على المساواةوتنفيذ برامج وسياسات 

  شعبة التنمية االجتماعية

      
  الرياض

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

 المعني باإلعاقة
 شعبة التنمية االجتماعية

      
  بيروت

 أيار/مايو
شعبة التنمية والتكامل  ورشة عمل حول السالمة على الطرق

  االقتصادي
      
      
      



-7- 

  ةمالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

      (تابع) الربع الثاني
      

  الرباط
  أيار/مايو

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

  منطقة شمال أفريقيا بلدانالمشاركة في 

  شعبة التنمية االجتماعية

      
  القاهرة

  أيار/مايو
ورشة عمل إقليمية حول نتائج الدراسات الفنية المتعلقة 

بالفرص الواعدة لمشاريع النانو تكنولوجي والمتعلقة 
  بالمياه والطاقة الشمسية (بالتعاون مع اإليدمو وألكسو)

  شعبة سياسات التنمية المستدامة

  بيروت أو عَمان
  حزيران/يونيو

 المتعلقة ساتالسياعرض االجتماع الرفيع المستوى ل
  AcquaCrop حول برنامج يةورش التدريبالنتائج ب

  شعبة سياسات التنمية المستدامة

      
  الكويت

  حزيران/يونيو
ورشة عمل وطنية حول رفع كفاءة الطاقة في القطاعين 

  السكني والخدماتي في المنطقة العربية
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  بيروت

  حزيران/يونيو 6
فريق الخبراء حول بناء المؤسسات في البلدان اجتماع 

الدولة العربية في القرن الحادي  ،المتأثرة بالنزاعات
  اإلصالحوفرص التحديات ووالعشرين، 

  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

      
  بيروت

  حزيران/يونيو
اجتماع فريق الخبراء حول قياس كلفة االحتالل 

  ها اإلسرائيلي وتحليل
  القضايا الناشئة والنزاعاتشعبة 

      
ً ُي    حدد المكان الحقا

  حزيران/يونيو
اجتماع فريق الخبراء حول الهجرة الدولية والتنمية في 

  المنطقة العربية
  شعبة التنمية االجتماعية

      
  الكويت

 حزيران/يونيو
ورشة عمل وطنية حول رفع كفاءة الطاقة في القطاعين 

 العربيةالسكني والخدماتي في المنطقة 
 ةشعبة سياسات التنمية المستدام

   
  بيروت

 حزيران/يونيو
اجتماع استشاري للمجتمع المدني حول قضايا العدالة 

 االجتماعية في المنطقة العربية
 شعبة التنمية االجتماعية

    
  تونس أو المغرب

  حزيران/يونيو
ورشة عمل لبناء القدرات حول الحكومة المفتوحة في 

 العربيةالمنطقة 
 شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

    
ً ُي     (الخليج)حدد المكان الحقا

  حزيران/يونيو
  ورشة عمل لبناء القدرات حول الحكومة المفتوحة 

 في المنطقة العربية
 شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

    
      الربع الثالث

      
  بيروت

 تموز/يوليو 30-31
التخفيف من تداعيات اجتماع فريق الخبراء حول 

تحديات النزاع والنزوح  :النزاع عن طريق التنمية
 القسري في المنطقة العربية

 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

      

  نيويورك
  تموز/يوليو

نشاط على هامش اجتماع المجلس االقتصادي 
  واالجتماعي

  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات
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  ةمالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

      (تابع) الربع الثالث

      
  بيروت

 تموز/يوليو
 مع اجتماع فريق الخبراء حول النهوض بالمرأة

 2030التركيز على خطة عام 
 مركز المرأة

      
ً ُي    حدد المكان الحقا

  آب/أغسطس
اجتماع اللجنة االستشارية المتعددة األطراف للمنتدى 

  العربي لحوكمة اإلنترنت
  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

      

  المغرب
  أيلول/سبتمبر 3

اجتماع فريق الخبراء حول رصد التقّدم نحو الحوكمة 
منع نشوب الصراعات: اإلصالحات االجتماعية في 

 واالقتصادية

  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

      
  بيروت

 أيلول/سبتمبر
إقليمية حول بناء قدرات الشراكة في الحكم  دونورشة 

 الديمقراطي
 شعبة التنمية االجتماعية

   
  عَمان

  أيلول/سبتمبر
  

  عَمان
  أيلول/سبتمبر

اجتماعات الخبراء المتخصصة: وسائل التنفيذ للتعجيل 
 بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

 
االجتماع السادس للجنة الفنية لمركز اإلسكوا 

  للتكنولوجيا

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام
  
  

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
      األخيرالربع 

   
  بيروت

  تشرين األول/أكتوبر
التركيز مع  المياه المشتركة بشأناجتماع فريق الخبراء 

  2030على خطة عام 
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
  بيروت

  تشرين األول/أكتوبر
اجتماع فريق خبراء بشأن األمن الغذائي مع التركيز على 

  ٢٠٣٠خطة عام 
  ةالمستدامشعبة سياسات التنمية 

      
  بيروت

  تشرين األول/أكتوبر
اجتماع فريق الخبراء حول إدارة عمليات إشعال الغاز 

 في البلدان العربية
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      
ً ُي    حدد المكان الحقا

  تشرين األول/أكتوبر
اجتماع فريق الخبراء حول تقرير السكان والتنمية، 

  العربيةالشباب في المنطقة : 9 العدد
  شعبة التنمية االجتماعية

      
  بيروت

 تشرين األول/أكتوبر
اجتماع فريق الخبراء لمناقشة النتائج التي خلص إليها 
العدد الثالث من تقرير التنمية االجتماعية حول مستقبل 

 العدالة االجتماعية في المنطقة العربية

 شعبة التنمية االجتماعية

      
ً ُي    حدد المكان الحقا

  تشرين األول/أكتوبر
ورشة العمل التدريبية اإلقليمية الحادية عشرة لتنمية 

قدرات البلدان العربية في مجال المفاوضات حول تغير 
  المناخ

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

   
ً ُي    حدد المكان الحقا

 تشرين األول/أكتوبر
  اجتماع فريق الخبراء حول المتابعة واالستعراض 

 اإلقليمي على المستوى
 شعبة التنمية االجتماعية
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  ةمالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

      (تابع) األخيرالربع 
      
ً ُي    حدد المكان الحقا

  تشرين األول/أكتوبر
المؤتمر السنوي لمنتدى معاهد الحوكمة للتدريب في 

 شبكة الشرق األوسط وشمال أفريقيا/معهد 
 باسل فليحان للتمويل/شعبة القضايا 

  الناشئة والنزاعات

  الناشئة والنزاعاتشعبة القضايا 

  بيروت
  تشرين الثاني/نوفمبر 19-23

والخمسون للجنة الفرعية المعنية باالتجار  لثةالدورة الثا
غير المشروع بالمخدرات والمسائل ذات الصلة في 

  الشرقين األدنى واألوسط

مكتب األمم المتحدة المعني 
  بالمخدرات والجريمة

      
  بيروت

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

    
ً ُي    حدد المكان الحقا

  الثاني/نوفمبر تشرين
  شعبة التنمية االجتماعية  االجتماع السنوي للمجالس الوطنية للسكان

      

  بيروت
  الثاني/نوفمبر تشرين

العدالة اجتماع استشاري للمجتمع المدني حول قضايا 
  االجتماعية في المنطقة العربية

  شعبة التنمية االجتماعية

      

  بيروت
 الثاني/نوفمبر تشرين

الندوة اإلقليمية للبرلمانيين حول خطة التنمية المستدامة 
 2030لعام 

 شعبة التنمية االجتماعية

      
ً ُي    حدد المكان الحقا

 الثاني/نوفمبر تشرين
 شعبة التنمية االجتماعية 8العدد  ،إطالق تقرير السكان والتنمية

      
  بيروت
  الثاني/نوفمبر تشرين

الدورة الرابعة عشرة للجنة المعنية بتحرير التجارة 
 –الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية 

  التركيز على البعد التجاري

شعبة التنمية والتكامل 
  االقتصادي

      
  بيروت
  الثاني/نوفمبر تشرين

شعبة التنمية والتكامل   التاسعة عشرة للجنة النقل واللوجستياتالدورة 
  االقتصادي

      
ً ُي    حدد المكان الحقا

  الثاني/نوفمبر تشرين
  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية  االجتماع الخامس للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت

      

 ُيحدد المكان الحقاً 
  تشرين الثاني/نوفمبر

  شعبة اإلحصاء  عشرة للجنة اإلحصائيةالدورة الثالثة 

      
  بيروت
  الثاني/نوفمبر تشرين

اجتماع فريق الخبراء حول العدل بين الجنسين وأوجه 
  عدم المساواة المتداخلة

  مركز المرأة

   
  بيروت
  الثاني/نوفمبر تشرين

اجتماع فريق الخبراء حول المساواة بين الجنسين في 
العمل من أجل جميع فترات االنتعاش من الحرب إلى 

  النساء والرجال

  مركز المرأة

      

      



-10- 

  ةمالجهة المنظِ   العنوان  انعقاده وتاريخمكان االجتماع 
   

      (تابع) األخيرالربع 
      

  بيروت
 الثاني/نوفمبر تشرين

حلقات نقاش حول قضايا الجنسين: المساواة بين 
 الجنسين في فترات االنتعاش بعد انتهاء النزاع

 مركز المرأة

      

ً ُي    حدد المكان الحقا
  الثاني/نوفمبر تشرين

  مركز المرأة  أنشطة سنوية للدعوة إلى منع العنف ضد المرأة 

      

  بيروت
كانون  -تشرين الثاني/نوفمبر

  األول/ديسمبر

قسم االستراتيجيات والتقييم   االجتماع الرابع والعشرون آللية التنسيق االقليمي
  والشراكات

      
  عَمان

  تشرين الثاني/نوفمبر
اإلسكوا االجتماع الثامن لمجلس إدارة مركز 

  للتكنولوجيا
  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

      

  القاهرة
  ديسمبر/كانون األول

المؤتمر السنوي المشترك بين جامعة الدول العربية 
 والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية واإلسكوا

  شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

      

  عّمان
  كانون األول/ديسمبر

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

  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

      
  المغرب

  كانون األول/ديسمبر
ورشة عمل وطنية لبناء القدرات من أجل تعزيز 

  الحكومة المفتوحة في دول اإلسكوا
  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

      
  السودان

  كانون األول/ديسمبر
ورشة عمل وطنية لبناء القدرات من أجل تعزيز 

  الحكومة المفتوحة في دول اإلسكوا
  شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

      
  بيروت

  الربع األخير
اجتماع فريق الخبراء حول مسودة تقرير الحماية 

  االجتماعية في البلدان العربية
  شعبة التنمية االجتماعية

      

ً ُي   حدد المكان الحقا
  الربع األخير

اجتماعات استشارية تحضيرية لجمعية األمم المتحدة 
  للبيئة

  ةشعبة سياسات التنمية المستدام

   
      
 


