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اللجنة اﻻقتصادية واﻻجتماعية لغربي آسيا )اﻹسكوا(
قاﺋمة باجتماعات اﻹسكوا لعام 2016
اسم اﻻجتماع

مكان اﻻجتماع وموعد انعقاده
الربع اﻷول
 12-11كانون الثاني/يناير
القاهرة

اجتماع فريق الخبراء بشأن مناقشة التقرير اﻹقليمي للمنطقة العربية لمؤتمر اﻷمم
المتحدة المعني باﻹسكان والتنمية الحضرية المستدامة

 13كانون الثاني/يناير
بيروت

اجتماع عبر أداة ويبيكس عن المؤتمر العربي اﻹقليمي بشأن برنامج التحول في
مجال اﻹحصاءات الرسمية – اللجنة التوجيهية

 14كانون الثاني/يناير
بيروت

إطﻼق تقرير الهجرة الدولية لعام  :2015الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة
عربية متغيّرة

 20-19كانون الثاني/يناير
ع ّمان

ورشة عمل وطنية بشأن اﻷولويات السكانية في اﻷردن :وضع اﻷطر والمنهجيات
الﻼزمة ﻹجراء دراسات متعمقة في المجاﻻت ذات اﻷولوية

 26-19كانون الثاني/يناير
إسطنبول

ورشة العمل اﻹقليمية الثانية بشأن إنتاج معادﻻت القوة الشرائية لعام
في غربي آسيا

 21-20كانون الثاني/يناير
مسقط

الدورة السابعة للجنة المرأة

 25كانون الثاني/يناير
إسطنبول

توحيد مؤشرات أسعار اﻻستهﻼك على الصعيد دون اﻹقليمي في منطقة غربي آسيا

 28-26كانون الثاني/يناير
إسطنبول

ورشة العمل الثانية لتنفيذ جولة إقليمية ﻹنتاج معادﻻت القوة الشرائية في غربي
آسيا في عام 2016

 29-27كانون الثاني/يناير
بيروت

الجمهورية العربية السورية :ورشة عمل بشأن مسائل متعلقة بالدستور

17-00183

2016

-2مكان اﻻجتماع وموعد انعقاده

اسم اﻻجتماع

الربع اﻷول )تابع(
 28كانون الثاني/يناير
بيروت

ورشة عمل عن تحديات السﻼم واﻹعمار في اليمن

 31كانون الثاني/يناير –  5شباط/فبراير
إسطنبول

حلقة عمل حول الحوكمة الرشيدة وأهداف التنمية المستدامة

 31كانون الثاني/يناير –
 10شباط/فبراير
بيروت

اجتماع تشاوري لمناقشة الممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربية :تحديد
النطاق والخطوات الضرورية

 2-1شباط/فبراير
الرباط

حلقة دراسية بشأن التحويﻼت المالية والتنمية في المنطقة العربية

 11-9شباط/فبراير
ع ّمان

دورة تدريبية حول الخطة الوطنية لتنفيذ القرار اﻷممي  1325لدولة فلسطين

 17-15شباط/فبراير
بيروت

ورشة عمل حول التكيﱡف مع تغ ﱡير المناخ في القطاع الزراعي باستخدام أدوات
اﻹدارة المتكاملة للموارد المائية

 18-15شباط/فبراير
تونس

ورشة عمل حول بناء المؤسسات وقدرات البرلمانات العربية والجهات المعنية
لتنفيذ قرار مجلس اﻷمن  (2000) 1325حول المرأة واﻷمن والسﻼم

 18-16شباط/فبراير
ع ّمان

اجتماع فريق الخبراء بشأن اﻹحصاءات اﻻقتصادية القصيرة اﻷجل في بلدان
غربي آسيا

 18شباط/فبراير
الرباط

ورشة عمل وطنية بشأن إنشاء فريق عامل للمشروع المتعلق بإنشاء نُظم وطنية
لتطوير ونقل التكنولوجيا في بعض الدول اﻷعضاء في اﻹسكوا – المغرب

 19شباط/فبراير
بيروت

ورشة عمل بشأن حلول التكيﱡف مع تغيﱡر المناخ في القطاعات الخضراء في مناطق
معينة في منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا

 23-22شباط/فبراير
بيروت

اجتماع تشاوري حول إعادة إعمار وإعادة تأهيل اليمن

 23-22شباط/فبراير
بيروت

اجتماع فريق الخبراء بشأن التقرير اﻹقليمي للمنطقة العربية لمؤتمر اﻷمم المتحدة
المعني باﻹسكان والتنمية الحضرية المستدامة

 24-22شباط/فبراير
ع ّمان

ورشة عمل مشتركة بين اﻹسكوا والبنك اﻹسﻼمي للتنمية عن مجموعة التدابير
التي وافقت عليها منظمة التجارة العالمية في نيروبي وآثارها على البلدان
العربية اﻷعضاء

 25شباط/فبراير
بيروت

اجتماع عبر أداة ويبيكس بشأن الدورة السابعة واﻷربعين للجنة اﻹحصائية

-3اسم اﻻجتماع

مكان اﻻجتماع وموعد انعقاده
الربع اﻷول )تابع(
 29-28شباط/فبراير
أبو ظبي

مؤتمر الشراكة الدولية بشأن تنفيذ اﻻستراتيجية العالمية لتحسين اﻹحصاءات
الزراعية والريفية في منطقة الشرق اﻷدنى

 3-2آذار/مارس
بيروت

اجتماع تحضيري للدول العربية قبيل انعقاد الدورة الستين للجنة اﻷمم المتحدة
المعنية بوضع المرأة

 4-2آذار/مارس
بيروت

اﻻجتماع التنسيقي بين اﻹسكوا والمركز العربي لدراسة المناطق القاحلة
واﻷراضي الجافة بشأن برنامج التكيﱡف مع تغيﱡر المناخ في قطاع المياه
في منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا

 3آذار/مارس
بيروت

ورشة عمل بشأن الهيئات التشريعية في لبنان

 8آذار/مارس
القاهرة

ورشة عمل بشأن الهيئات التشريعية في مصر

 10آذار/مارس
بيروت

اﻻحتفال باليوم العالمي للمرأة

 17آذار/مارس
بيروت

اجتماع فريق الخبراء بشأن الحالة اﻻقتصادية العربية وآفاقها

 24-22آذار/مارس
بيروت

ورشة العمل اﻹقليمية التدريبية حول التكيﱡف مع تغيﱡر المناخ في قطاع البيئة
باستخدام أدوات اﻹدارة المتكاملة للموارد المائية وإدارة النُظم اﻹيكولوجية

 29-28آذار/مارس
الرباط

ورشة عمل مع ممثلين عن الحكومات والمنظمات المعنية باﻷشخاص ذوي اﻹعاقة
بشأن مسودة مجموعة من المؤشرات لرصد تنفيذ اتفاقية حقوق اﻷشخاص ذوي
اﻹعاقة في المغرب

 31-27آذار/مارس
البحرين

ورشة عمل بشأن المعاهدات الضريبية

 29-28آذار/مارس
بيروت

اجتماع الفريق المشترك بين الوكاﻻت والخبراء بشأن إحصاءات الجنسين في
البلدان العربية

 29آذار/مارس
بيروت

الجمهورية العربية السورية :حلقة نقاش بشأن اﻵثار والتداعيات اﻹنسانية على
مستقبل البلد

 30آذار/مارس –  1نيسان/أبريل
بيروت

حلقة عمل بشأن إحصاءات الجنسين :تدريب للمدربين

 31-30آذار/مارس
بيروت

اجتماع فريق الخبراء بشأن تعميق التكامل اﻻقتصادي اﻹقليمي من خﻼل تحرير
التجارة في الخدمات في المنطقة العربية

2016

-4مكان اﻻجتماع وموعد انعقاده

اسم اﻻجتماع

الربع الثاني
 6-3نيسان/أبريل
القاهرة

ورشة العمل اﻹقليمية السادسة لتنمية قدرات المفاوضين العرب في المواضيع
المطروحة على مائدة مفاوضات تغيﱡر المناخ للدول العربية

 6-4نيسان/أبريل
الكويت

المؤتمر السادس لدول الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا للطاقة المتجددة

 7-5نيسان/أبريل
أنقرة

المؤتمر العربي المعني بخطة التحول في مجال اﻹحصاءات الرسمية

 7-6نيسان/أبريل
الخرطوم

ورشة عمل وطنية بشأن اﻷولويات السكانية في السودان :وضع اﻷطر والمنهجيات
الﻼزمة ﻹجراء دراسات متعمقة في المجاﻻت ذات اﻷولوية

 7-6نيسان/أبريل
أنقرة

المؤتمر العربي اﻹقليمي بشأن برنامج التحول في مجال اﻹحصاءات الرسمية لدعم
خطة التنمية لما بعد عام 2015

 13-12نيسان/أبريل
بيروت

اجتماع فريق الخبراء حول أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه

 12و 15نيسان/أبريل
بيروت

ورشة عمل مشتركة بين اﻹسكوا وبرنامج اﻷغذية العالمي ﻹجراء استعراض
استراتيجي للبرنامج القطري في لبنان

 14نيسان/أبريل
بيروت

اﻻجتماع التحضيري للمنتدى العربي الثالث حول التنمية المستدامة والدورة الثانية
لجمعية اﻷمم المتحدة للبيئة

 15-14نيسان/أبريل
بيروت

اجتماع فريق الخبراء المعني بتعزيز الحصول على خدمات الطاقة الحديثة في
المناطق الريفية العربية )مشروع ممول من حساب اﻷمم المتحدة للتنمية لبناء
سبل العيش في
القدرات على تطوير التكنولوجيات الخضراء المﻼئمة لتحسين ُ
المجتمعات الريفية في منطقة اﻹسكوا(

 19-18نيسان/أبريل
بيروت

اجتماع فريق الخبراء المعني بتعزيز الحصول على خدمات الطاقة الحديثة في
المناطق الريفية العربية

 21-19نيسان/أبريل
ع ّمان

حلقة عمل بشأن تطوير قدرات قطاع الصحة للتكيﱡف مع تغيﱡر المناخ من أجل
حماية الصحة من تأثيرات تغ ﱡير المناخ على موارد المياه العذبة

 21نيسان/أبريل –  8أيار/مايو
مسقط

تدريب متقدم بشأن استخدام اﻷساليب المتعلقة بنظام المعلومات الجغرافية لتنمية
عمان
الموارد المائية اﻹقليمية في سلطنة ُ

 30-25نيسان/أبريل
غرناطة

دورة تدريبية حول الشبكات الذكية وإدماج مشاريع الطاقة المتجددة

 28-27نيسان/أبريل
بيروت

اجتماع خبراء للنظر في تقييم قابلية التأثر اﻻجتماعية واﻻقتصادية المتعلقة بتغيﱡر
المناخ في المنطقة العربية

-5اسم اﻻجتماع

مكان اﻻجتماع وموعد انعقاده
الربع الثاني )تابع(
 4-3أيار/مايو
الرباط

حلقة عمل إقليمية بشأن تخطيط أعمال ،تمويل وتنمية مشروعات الطاقة المتجددة

 10-9أيار/مايو
البحر الميت

اﻻجتماع الرابع لفريق العمل المشترك بين الوكاﻻت والخبراء حول إحصاءات
النوع اﻻجتماعي في البلدان العربية

 11-10أيار/مايو
المغرب

ورشة عمل تدريبية بشأن الوساطة اﻻجتماعية

 13-11أيار/مايو
البحر الميت

ورشة عمل تدريب المدربين حول مناهج إحصاءات النوع اﻻجتماعي

 24-22أيار/مايو
ع ّمان

حلقة عمل بشأن التكيﱡف مع تغيﱡر المناخ في قطاع المستوطنات البشرية باستخدام
أدوات اﻹدارة المتكاملة للموارد المائية

 25-24أيار/مايو
بيروت

حلقة عمل بناء القدرات لتحفيز سوق تكنولوجيات الطاقة الخضراء
في المناطق الريفية

 26-25أيار/مايو
الرباط

اجتماع فريق الخبراء بشأن آفاق التنمية العربية  :2017اﻷطر المالية الكلية نحو
تحقيق النمو التحولي والتنمية البشرية

 27-25أيار/مايو
ع ّمان

حلقة عمل بشأن التكيﱡف مع تغيﱡر المناخ في قطاع التنمية اﻻقتصادية باستخدام
أدوات اﻹدارة المتكاملة للموارد المائية

 30-29أيار/مايو
ع ّمان

المنتدى العربي للتنمية المستدامة،

 30-29أيار/مايو
القاهرة

للمكون  Iمن مشروع تعزيز اﻷمن الغذائي والمائي من
اﻻجتماع التشاوري اﻷول
ّ
خﻼل التعاون وتنمية القدرات في الدول العربية :معايير ﻻختيار النطاق
الجغرافي للمشروع

 30أيار/مايو
المنامة

جلسة عمل إقليمية على هامش أعمال المؤتمر العام لمنظمة المدن العربية في
دورته السابعة عشرة :صناعة المعرفة واﻻبتكار في التنمية الحضرية الشاملة
والمستدامة في المنطقة العربية

 31-30أيار/مايو
القاهرة

اﻻجتماع اﻷول للفريق العامل المعني بتحسين مسار المنتدى العربي
لحوكمة اﻹنترنت

 31أيار/مايو –  1حزيران/يونيو
القاهرة

اجتماع فريق خبراء بشأن الممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربية :تحديد
النطاق والخطوات الضرورية نحو إطار إقليمي

 31أيار/مايو –  1حزيران/يونيو
تونس

ورشة العمل اﻷولى دون اﻹقليمية بشأن تسهيل إطﻼق اﻻتحاد الجمركي العربي

2016

-6مكان اﻻجتماع وموعد انعقاده

اسم اﻻجتماع

الربع الثاني )تابع(
 3-2حزيران/يونيو
تونس

اجتماع فريق الخبراء المعني بدفع التكامل اﻻقتصادي اﻹقليمي من خﻼل تحرير
تجارة الخدمات )التوقعات والمستلزمات واﻵثار(

 8حزيران/يونيو
بيروت

اﻻجتماع التحضيري لبرنامج تدريبي متعلق ببناء القدرات في مرافق الكهرباء في
الجمهورية العربية السورية

 20حزيران/يونيو
بيروت

مؤتمر بث شبكي لﻼحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر

 21-20حزيران/يونيو
جنيف

ندوة أقاليمية واجتماع فريق خبراء حول تعزيز التبادل اﻹلكتروني لمعلومات
الجمارك واعتماد معايير الرسائل اﻹلكترونية

 30-28حزيران/يونيو
بيروت

اﻻجتماع التنسيقي بين اﻹسكوا والمركز العربي لدراسة المناطق القاحلة
واﻷراضي الجافة بشأن برنامج التك ﱡيف مع التغ ﱡيرات المناخية في قطاع المياه في
منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا

الربع الثالث
 20-19تموز/يوليو
بيروت

حلقة عمل حول برامج التحويﻼت النقدية المشروطة في المنطقة العربية

 10-8آب/أغسطس
بيروت

المؤتمر الدولي "نحو رفع أولوية المرأة واﻷمن والسﻼم على اﻷجندة العربية"

 12-11آب/أغسطس
بيروت

دورة تدريبية لمدة يومين عن الترابط بين المياه والطاقة والغذاء :لمحة عامة
واﻻستخدامات الممكنة

 16آب/أغسطس
بيروت

حوارات بشأن قضايا العدالة في المنطقة العربية :البحث عن العدالة :الحريات
المدنية والحقوق السياسية في العمليات اﻻنتخابية في البلدان العربية

 18-17آب/أغسطس
بيروت

ورشة عمل لبناء قدرات اللجنة الفرعية حول المساواة بين الجنسين في خطة
التنمية المستدامة 2030

 5-4أيلول/سبتمبر
ع ّمان

ورشة عمل تدريبية بشأن كفاءة الطاقة في أنظمة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء

 7-6أيلول/سبتمبر
تونس

ورشة عمل وطنية بشأن اﻷولويات السكانية في تونس :وضع اﻷطر والمنهجيات
الﻼزمة ﻹجراء دراسات متعمقة في المجاﻻت ذات اﻷولوية

 7-6أيلول/سبتمبر
القاهرة

ورشة عمل لحساب مؤشر موحد ﻷسعار اﻻستهﻼك على الصعيد دون اﻹقليمي

-7اسم اﻻجتماع

مكان اﻻجتماع وموعد انعقاده
الربع الثالث )تابع(
 8أيلول/سبتمبر
بيروت

اﻻجتماع السنوي ﻻستعراض تنفيذ مشروع الوكالة السويدية للتعاون اﻹنمائي
الدولي واﻹسكوا

 22-19أيلول/سبتمبر
القاهرة

ورشة عمل دون إقليمية للتحقق من بيانات برنامج المقارنات الدولية

 21-20أيلول/سبتمبر
بيروت

الفريق العامل بين الدورات بشأن مسألة اﻹعاقة

 22-20أيلول/سبتمبر
بيروت

اﻷجندة الوطنية لمستقبل سوريا :المرحلة الثانية :إعداد خطة العمل

 23-21أيلول/سبتمبر
بيروت

اجتماعان متعاقبان:
– ورشة عمل لتعزيز الحصول على الطاقة المستدامة في المناطق الريفية
– منتدى بيروت الدولي السابع للطاقة

 29-25أيلول/سبتمبر
الرباط

ورشة العمل التدريبية اﻹقليمية السابعة لتنمية قدرات الدول العربية في مفاوضات
تغيﱡر المناخ

 29-26أيلول/سبتمبر
ع ّمان

ورشة عمل إقليمية حول سجﻼت اﻷعمال اﻹحصائية للبلدان العربية

الربع اﻷخير
 6-3تشرين اﻷول/أكتوبر
مسقط

الدورة التدريبية دون اﻹقليمية لبناء القدرات الوطنية في وضع سياسات الحماية
اﻻجتماعية باستخدام نهج قائم على المشاركة وتنفيذها

 6-4تشرين اﻷول/أكتوبر
الدار البيضاء

مشاورات إقليمية بشأن دور المعلومات والخدمات المناخية في دعم صنع القرارات
المتعلقة بتغيﱡر المناخ

 6-5تشرين اﻷول/أكتوبر
بيروت

اجتماع نقاط اﻻتصال الوطنية لمشروع تعزيز اﻷمن الغذائي والمائي
في المنطقة العربية

 7تشرين اﻷول/أكتوبر
بيروت

اﻻجتماع المشترك بين اﻹسكوا والمركز العربي لدراسة المناطق القاحلة
واﻷراضي الجافة والوكالة اﻷلمانية للتعاون الدولي بشأن برنامج التكيﱡف مع
التغيﱡرات المناخية في قطاع المياه في منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا

 7تشرين اﻷول/أكتوبر
بيروت

طاولة مستديرة لمناقشة تقدير تكلفة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية

 13-11تشرين اﻷول/أكتوبر
القاهرة

ورشة عمل بشأن المسح المتعلق بتقييم أثر المنتدى العربي لحوكمة اﻹنترنت
وتحسينه ،واﻻجتماع الثاني للفريق العامل المعني بالتعاون الفني بشأن مبادرة
تطوير المنتدى العربي لحوكمة اﻹنترنت 2020

-8مكان اﻻجتماع وموعد انعقاده

اسم اﻻجتماع

الربع اﻷخير )تابع(
 16-15تشرين اﻷول/أكتوبر
ع ّمان

ورشة عمل إقليمية بشأن مؤشرات رصد وضع المرأة والتنمية المستدامة في
المنطقة العربية في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030

 18-17تشرين اﻷول/أكتوبر
تونس

اﻻجتماع اﻷول للفريق الفني اﻻستشاري لﻺحصاءات الديمغرافية واﻻجتماعية
في المنطقة العربية

 20-19تشرين اﻷول/أكتوبر
باكو

ندوة إقليمية حول السياسات التي تمكن من تعزيز تمويل اﻻستثمار
في الطاقة المتجددة

 26-25تشرين اﻷول/أكتوبر
بيروت

اجتماع فريق الخبراء بشأن إنفاذ سياسات المنافسة

 31-30تشرين اﻷول/أكتوبر
ع ّمان

ورشة عمل إقليمية حول سياسات الترابط بين المياه والطاقة

 31تشرين اﻷول/أكتوبر –
 3تشرين الثاني/نوفمبر
ع ّمان

ورشة عمل بشأن الفقر المتعدد اﻷبعاد في المنطقة العربية

 2-1تشرين الثاني/نوفمبر
بيروت

اجتماع فريق الخبراء بشأن تعزيز اﻻبتكار من أجل التنمية المستدامة الشاملة في
المنطقة العربية :تحفيز التعاون وجسر الفجوات

 2-1تشرين الثاني/نوفمبر
ع ّمان

مبادرة  :MDG+اجتماع رفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة
المتعلقة بالمياه

 2-1تشرين الثاني/نوفمبر
الرياض

اﻻجتماع التنسيقي بين اﻹسكوا ومركز الملك عبد للدراسات والبحوث البترولية
ﻻستعراض نتائج المبادرة المشتركة بينهما بشأن إنتاجية الطاقة في دول مجلس
التعاون الخليجي

 4-3تشرين الثاني/نوفمبر
بيروت

اجتماع فريق الخبراء حول المرأة والسلم واﻷمن :دور المؤسسات في أوقات السلم
والحرب في المنطقة العربية

 9-8تشرين الثاني/نوفمبر
شرم الشيخ

اﻻجتماع السابع عشر لرؤساء المجالس السكانية الوطنية

 10-9تشرين الثاني/نوفمبر
القاهرة

اجتماع اللجنة الفنية اﻻستشارية لﻺحصاءات اﻻقتصادية في المنطقة العربية

 16-14تشرين الثاني/نوفمبر
بيروت

ورشة عمل إقليمية حول "مشروع مأسسة النوع اﻻجتماعي ضمن
المؤسسات العامة"

 17-14تشرين الثاني/نوفمبر
مسقط

ورشة عمل حول المبادئ والتوصيات لتطوير نظام اﻹحصاءات الحيوية،
التنقيح  ،3للبلدان الناطقة باللغة العربية

-9مكان اﻻجتماع وموعد انعقاده

اسم اﻻجتماع

الربع اﻷخير )تابع(
 15تشرين الثاني/نوفمبر
بيروت

اجتماع فريق الخبراء حول دور النقل في تعزيز اﻻتصال بسﻼسل القيمة العالمية

 22-21تشرين الثاني/نوفمبر
تونس

اجتماعان متعاقبان بشأن اﻷولويات السكانية في تونس :وضع اﻷطر والمنهجيات
الﻼزمة ﻹجراء دراسات متعمقة في المجاﻻت ذات اﻷولوية

 24تشرين الثاني/نوفمبر
بيروت

اجتماع فريق الخبراء حول التكامل المالي اﻹقليمي

 25تشرين الثاني/نوفمبر
بيروت

اجتماع فريق الخبراء حول تقرير حالة الهجرة الدولية في المنطقة العربية
لعام 2017

 25تشرين الثاني/نوفمبر
بيروت

اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

 28-26تشرين الثاني/نوفمبر
ع ّمان

ورشة عمل لدعم الجهود الوطنية في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام
 2030في فلسطين

 29تشرين الثاني/نوفمبر
بيروت

اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

 30-29تشرين الثاني/نوفمبر
ع ّمان

تسهيل إطﻼق اﻻتحاد الجمركي العربي :ورشة العمل الثانية دون اﻹقليمية

 6كانون اﻷول/ديسمبر
بيروت

اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

 8-6كانون اﻷول/ديسمبر
تورينو

اجتماع فريق الخبراء ودورة تدريبية بشأن "تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في
الدول العربية :تعزيز النمو الشامل والمستدام وتوفير العمل الﻼئق"

 9-6كانون اﻷول/ديسمبر
بيروت

اجتماع مراجعة النظراء حول نتائج التقييم المتكامل للمبادرة اﻹقليمية حول تأثير
تغيﱡر المناخ على الموارد المائية وتقييم قابلية التأثر اﻻجتماعية واﻻقتصادية في
المنطقة العربية

 8كانون اﻷول/ديسمبر
بيروت

ورشة عمل حول اﻵثار اﻹقليمية للنزاعات المسلحة في المنطقة العربية

 9كانون اﻷول/ديسمبر
بيروت

تقدير تكلفة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية

 12كانون اﻷول/ديسمبر
الدوحة

اﻻجتماع الخامس حول شبكة التعاون الفني لتبادل المعرفة

-10اسم اﻻجتماع

مكان اﻻجتماع وموعد انعقاده
الربع اﻷخير )تابع(
 14-12كانون اﻷول/ديسمبر
مسقط

اﻻجتماع اﻹقليمي لﻸمم المتحدة بشأن قياس اﻹعاقة والتحول في مجال اﻹحصاءات
لدعم خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030والبرنامج العالمي لتعداد السكان
والمساكن لعام  2020في بلدان اﻹسكوا

 13كانون اﻷول/ديسمبر
الدوحة

اﻻجتماع الثاني والعشرون ﻵلية التنسيق اﻹقليمي

 15-13كانون اﻷول/ديسمبر
الدوحة

الدورة التاسعة والعشرون لﻺسكوا

 16-14كانون اﻷول/ديسمبر
بيروت

مشاركة المرأة في اﻹدارة العامة في المنطقة العربية

 16-15كانون اﻷول/ديسمبر
بيروت

اجتماع فريق الخبراء حول "ما بعد التمثيل البرلماني :مشاركة المرأة في الحياة
العامة في بلدان عربية مختارة"

 20-19كانون اﻷول/ديسمبر
بيروت

اجتماع فريق الخبراء بشأن التسجيل المدني لﻼجئين :تحسين تقييم عمليات التسجيل
المدني وإحصاءات اﻷحوال المدنية في البيئات غير المستقرة

 22-20كانون اﻷول/ديسمبر
القاهرة

ورشة عمل بشأن نتائج أعمال الفريق العامل المعني بالتعاون الفني بشأن مبادرة
تطوير المنتدى العربي لحوكمة اﻹنترنت 2020

 21كانون اﻷول/ديسمبر
بيروت

مشاورات الخبراء بشأن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

 23-22كانون اﻷول/ديسمبر
مراكش

ورشة عمل حول قواعد المنشأ في التجارة العالمية :تقنيات وتطبيقات
للمنطقة العربية

