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 المجـلس

  االقتصـادي واالجتماعي

  

  

  
  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)

  
  2014اإلسكوا لعام  اجتماعاتقائمة ب

  
  االجتماع اسم  انعقادهمكان االجتماع وموعد 

    
    الربع األول

    
  الثاني/يناير كانون 18-22

  الرباط
  دورة تدريبية حول قياس الفقر وعدم المساواة

    
  كانون الثاني/يناير 23-24

  الرباط
  اجتماع فني حول قياس الفقر المتعدد األبعاد في المنطقة العربية

    
  شباط/فبراير 4

  عّمان
الثالثة للمدربين حول النمو األخضر المنخفض الكربون (مشروع الدورة التدريبية 

تعزيز القدرات الوطنية في منطقة اإلسكوا في تطوير قطاعات إنتاج غير ضارة 
  بالبيئة الممول من حساب التنمية)

    
  شباط/فبراير 4-5

  الدوحة
ر طبعثة استشارية الى قطر لتقديم الدعم الفني للوفد الوطني بشأن عرض تقرير ق
األولي حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خالل الدورة 

  السابعة والخمسين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
    

  شباط/فبراير 17-19
  دبي

  2011اجتماع برنامج المقارنات الدولية إلطالق نتائج جولة عام 

    
  شباط/فبراير 18-25

  رام هللا
عمل تدريبية حول التخطيط االستراتيجي ووضع السياسات العامة والمتابعة ورشة 
  والتقييم

    
  شباط/فبراير 19-20

  بيروت
  اجتماع تنسيقي بشأن أهداف التنمية المستدامة

    
  شباط/فبراير 20

  بيروت
اجتماع فريق العمل المؤلف من رؤساء األجهزة اإلحصائية الوطنية في المنطقة 

  العربية
    

  شباط/فبراير 20
  بيروت

  عرض نتائج مسح للمؤسسات المعنية بالطاقة في البلدان العربية

    
  شباط/فبراير 20

  أبو ظبي
  اجتماع فريق الخبراء بشأن إحصاءات األسعار ألغراض التكامل اإلقليمي 
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  االجتماع اسم  انعقادهمكان االجتماع وموعد 
    

    (تابع) الربع األول
   

  شباط/فبراير 24-28
  دبي

  ورشة عمل حول إحصاءات العمل في بلدان مجلس التعاون الخليجي 

   
  شباط/فبراير 27-28

  عّمان 
ً  20دورة تدريبية لدعم إعداد التقارير الوطنية لمراجعة بيجين بعد  بالتعاون  - عاما

  مع هيئة األمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية
    
  آذار/مارس 1

  القاهرة
االجتماع الخامس للجنة االستشارية المتعددة األطراف للمنتدى العربي لحوكمة 

  اإلنترنت
   

  آذار/مارس 2
  القاهرة

  ورشة عمل لتعزيز صناعة المحتوى الرقمي العربي في مصر

   
  آذار/مارس 5

  مسقط
الدورة التدريبية الرابعة للمدربين حول النمو األخضر المنخفض الكربون (مشروع 

تعزيز القدرات الوطنية في منطقة اإلسكوا في تطوير قطاعات إنتاج غير ضارة 
  بالبيئة الممول من حساب التنمية) 

   
  آذار/مارس 8-14

  بيروت
  جميع" االحتفال باليوم الدولي للمرأة: "حق المساواة هو تقدم لل

   
  آذار/مارس 9-13

  مسقط
   تدريب المدربين حول إحصاءات الطاقة وميزان الطاقة للمنطقة العربية

الوكالة ، اإلسكوا ،(المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  حصاءات في األمم المتحدة)إلشعبة ا ،الدولية للطاقة

   
  آذار/مارس 10-12
  دبي

العربية حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة  ورشة عمل للدول
  العالمية في بالي

   
  آذار/مارس 10-12

  القاهرة
  االجتماع الخامس عشر لرؤساء المجالس واللجان السكانية الوطنية في الدول العربية

   
  آذار/مارس 15

  شرم الشيخ
العربية (بالتعاون مع جامعة الدول ندوة عن الوضع البيئي وقطاع الكهرباء في الدول 

  العربية)
   

  آذار/مارس 18-19
  بيروت

بعثة استشارية إلى وزارة الشؤون االجتماعية في لبنان للتدريب حول مفهوم النوع 
  االجتماعي

   
  آذار/مارس 19-20

  بيروت
كفاءة واجتماع تنسيقي بين جامعة الدول العربية، والمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة 

الطاقة، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، واإلسكوا، لمناقشة األعمال 
  التحضيرية للمنتدى العربي الثاني للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة

   
  آذار/مارس 21

  بيروت
: "ندوة حول الترابط بين المياه والطاقة: قضايا وتحديات" 2014اليوم العالمي للمياه 

(بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه؛ وجمعية الصناعيين اللبنانيين؛ وجمعية أصدقاء 
  )إبراهيم عبد العال؛ منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ واإلسكوا

   
  آذار/مارس 31

  بيروت
  القومية واإلحصاءات االقتصاديةاجتماع فريق الخبراء حول الحسابات 
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  االجتماع اسم  انعقادهمكان االجتماع وموعد 
    

    الربع الثاني
   

  نيسان/أبريل 1-2
  الكويت

ورشة عمل عن مكامن المياه الجوفية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي 
  نظمها معهد الكويت لألبحاث العلمية بالتعاون مع اإلسكوا

   
  نيسان/أبريل 2-4

  عّمان
  التنمية المستدامةالمنتدى العربي الرفيع المستوى حول 

   
  نيسان/أبريل 6-7

  عّمان
  حوار حوض نهر األردن

   
  نيسان/أبريل 6-10

  الكويت
  ورشة عمل حول إحصاءات الطاقة وميزان الطاقة

   
  نيسان/أبريل 9

  القاهرة
الدورة التدريبية الخامسة للمدربين حول النمو األخضر المنخفض الكربون (مشروع 

في منطقة اإلسكوا في تطوير قطاعات إنتاج غير ضارة تعزيز القدرات الوطنية 
  بالبيئة الممول من حساب التنمية)

   
  نيسان/أبريل 14-15

  تونس
  ستثمار في مشروعات كفاءة الطاقة"الندوة إقليمية حول "السياسات الداعمة لتمويل ا

   
  نيسان/أبريل 22-24

  تونس
منتدى أقاليمي حول المشروع الممول من حساب التنمية "تيسير اندماج البلدان النامية 

  بفعالية في االقتصاد العالمي عن طريق خطط لتقديم المعونة من أجل التجارة" 
   

  نيسان/أبريل 27-28
  القاهرة

 اجتماع استشاري فني لوضع إطار استراتيجي لتنفيذ إعالن القاهرة للمرأة العربية:
  2015أجندة التنمية للمرأة لما بعد 

   
  نيسان/أبريل 28-29

  القاهرة
اجتماع حكومي تشاوري حول مشروع اإلطار القانوني الخاص بالمياه الجوفية 

  المشتركة في المنطقة العربية (بالتعاون مع جامعة الدول العربية)
   

  نيسان/أبريل  30
  بيروت

اجتماع فريق خبراء خارجي الستعراض مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية 
  2014-2013في المنطقة العربية 

   
  أيار/مايو 11-13

  بيروت
العربية  ر المناخ في المنطقةورشة عمل تدريبية حول منهجية تقييم قابلية التأثر بتغيُّ 

  (بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي)
   

  أيار/مايو 11-15
  الخرطوم

  ورشة عمل لتدريب المدربين حول مراحل المشاريع وإدارة المشاريع

   
  أيار/مايو 15

  بيروت
  اجتماع للخبراء حول الحوكمة: االتجاهات وآليات القياس

   
  أيار/مايو 26-28

  عّمان
حة المطروورشة العمل الثانية حول "تنمية قدرات المفاوضين العرب في المواضيع 

  ر المناخ"على مائدة مفاوضات تغيُّ 
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  االجتماع اسم  انعقادهمكان االجتماع وموعد 
    

    (تابع) الربع الثاني
   

  أيار/مايو 27
  بيروت

حقوق المرأة في لبنان، : سلسلة حلقات نقاش حول قضايا المساواة بين الجنسين
  بالشراكة مع منظمة آفاق المعرفة

   
  حزيران/يونيو  2

  بيروت
سكوا والمجتمع المدني ودعم إلااجتماع تشاوري لفرق الخبراء المخصصة عن 

  الالجئين الفلسطينيين في لبنان
   

  حزيران/يونيو 3-4
  عّمان

ورشة عمل تدريبية وطنية حول: "دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 
تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية" (مشروع تعزيز أمن الطاقة 

الطاقة من خالل تطوير الشراكات بين  وتحسين فرص الحصول على خدمات
  القطاعين العام والخاص للطاقة المتجددة الممّول من حساب التنمية)

   
  حزيران/يونيو 6

  بيروت
م ُظ سلسلة حلقات نقاش حول قضايا المساواة بين الجنسين، ال سيما درجة تيسير الُن 

ق معهد حقو بالشراكة مع القانونية في البلدان العربية لوصول المرأة إلى العدالة،
  اإلنسان التابع لنقابة المحامين في بيروت

   
  حزيران/يونيو 9-10

 لندن
  

ورشة عمل رفيعة المستوى حول اإلجهاد المائي في نهر الفرات والتعاون الثالثي 
  سن إدارة النهر (بالتعاون مع المركز الملكي للشؤون الدولية لضمان حُ 

)Chatham House( (ووحدة االستدامة الدولية التابعة لمؤسسة أمير وايلز الخيرية  
   

  حزيران/يونيو 11-12
  بيروت

  اجتماع الخبراء حول الحوكمة: رصد التقدم المحرز

   
  حزيران/يونيو 14-16

  بيروت
حول الحاجة إلى وضع نموذج جديد  لإلحصاءالمنتدى اإلقليمي للجهاز المركزي 

لمعالجة الفوارق االجتماعية واالقتصادية (بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير 
  الحكومية للتنمية)

   
  حزيران/يونيو 15

  بيروت
اجتماع فريق خبراء حول قياس الفقر المتعّدد األبعاد باالستناد إلى البيانات المفصلة 

  من مسح األسر المعيشية
   

  حزيران/يونيو 15
  القاهرة

المتعددة األطراف للمنتدى العربي لحوكمة  ستشاريةالااالجتماع السادس للجنة 
  اإلنترنت

   
  حزيران/يونيو 15

  بيروت
  اجتماع المكتب التنفيذي للتنسيق المشترك للمنتدى العربي إلدارة اإلنترنت

  
   

  حزيران/يونيو 16-17
  الغردقة

الممارسات لتعزيز قطاعات اإلنتاج الخضراء في المنطقة ورشة عمل حول أفضل 
  العربية (بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية)

   
  حزيران/يونيو 17-18

  القاهرة
شكال أوالفتاة من جميع ورشة عمل وطنية حول وضع إطار تشريعي لحماية المرأة 

  نفالُع 
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  االجتماع اسم  انعقادهمكان االجتماع وموعد 
    

    (تابع) الربع الثاني
    

  حزيران/يونيو  18-19
  الغردقة

المنتدى العربي الثاني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة: تعزيز دور الشركات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم (بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمركز اإلقليمي للطاقة 

  المتجددة وكفاءة الطاقة)
   

  حزيران/يونيو 18-20
  الغردقة

االستثمار في مشاريع كفاءة الطاقة (خالل المنتدى العربي ورشة عمل إقليمية حول 
  الثاني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة)

   
  حزيران/يونيو  20

  عّمان
  اجتماع فريق خبراء حول تكنولوجيات الفضاء واألقمار الصناعية ألغراض التنمية

   
  حزيران/يونيو 25-26

  بيروت
فريق خبراء الستعراض نتائج الدراسة اإلقليمية حول تحديد الفجوات التشريعية  اجتماع

في سبعة بلدان مختارة في المنطقة  1325في إطار التطبيق الكامل لقرار مجلس األمن 
  العربية

   
  حزيران/يونيو 27

  بيروت
فيف التخاالفتتاح الرسمي لمركز الطاقة المتجددة (في إطار مشروع بناء القدرة على 

  الممّول من حساب التنمية) ار المناخ وتخفيف الفقر في غرب آسيمن آثار تغيُّ 
   

    الربع الثالث
   

  تموز/يوليو  1
  نيويورك

نشاط عربي جانبي مشترك حول "التكامل العربي... تغيير تحّولي من أجل التنمية 
  بالتنمية المستدامةالمستدامة"، خالل المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني 

   
  تموز/يوليو 1-2

  بيروت
بعثة استشارية إلى وزارة الشؤون االجتماعية في لبنان للتدريب حول مفهوم النوع 

  االجتماعي
   

  تموز/يوليو 15
 ت بيرو

بشأن الحوارات الوطنية خالل المرحلة االنتقالية في المنطقة  ق خبراءياجتماع فر
  العربية

    
  آب/أغسطس 12-13

  بيروت
ورشة عمل تشاورية مع منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية حول التقدم 

بالتعاون مع هيئة  -المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً 
  وجامعة الدول العربية لمرأةاألمم المتحدة ل

    
  آب/أغسطس 18-21

  رام هللا
بعثة استشارية إلى فلسطين للتدريب حول دمج قضايا الجنسين في صلب السياسات 

  والبرامج والميزانيات االقتصادية
    
  أيلول/سبتمبر 1

  ستوكهولم
ترابط الطاقة والمياه والغذاء في  بشأن لتبادل الحلولندوة حول التعاون اإلقليمي 

  األسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم فيمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
    
  أيلول/سبتمبر 3-4

  لندن
  اجتماع فريق الخبراء بشأن آفاق التنمية العربية

   
  أيلول/سبتمبر 12

  بيروت
  اللجنة الفنية)عقب اجتماعات شبكة التعاون الفني (
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  االجتماع اسم  انعقادهمكان االجتماع وموعد 
    

    (تابع) الثالثالربع 
    

  أيلول/سبتمبر  15
  بيروت

  اجتماع فريق العمل اإلقليمي حول الحوكمة

    
  أيلول/سبتمبر 15-16

  تونس
 2015االجتماع التشاوري العربي حول إطار المساءلة لخطة التنمية لما بعد عام 

  (بالتعاون مع جامعة الدول العربية)
    

  سبتمبر/أيلول 15-18
  تونس

  الدورة الثامنة والعشرون لإلسكوا 

    
  أيلول/سبتمبر 15-18

  القاهرة
  ورشة عمل تدريبية حول الهجرة الدولية والتنمية

    
  أيلول/سبتمبر 17-19

  بيروت
منتدى بيروت الخامس للطاقة: دور الطاقة المتجددة في التنمية االجتماعية 

الدول العربية، والمركز  واالقتصادية في المنطقة العربية (بالتعاون مع جامعة
  اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والمركز اللبناني لحفظ الطاقة)

    
  أيلول/سبتمبر 23-24

  بيروت
  اجتماع فريق خبراء حول "حق المرأة العربية في الوصول الى العدالة: 

  من المصادقة الى تطبيق اتفاقيات حقوق االنسان الدولية"
    

  أيلول/سبتمبر 23-25
  بيروت

جولة دراسية لمنسقي مكاتب المساندة الخضراء ومدراء مراكز اإلنتاج األنظف في 
  المنطقة العربية

    
  أيلول/سبتمبر 28-30

  القاهرة
  اجتماع فريق خبراء حول إحصاءات النوع االجتماعي

    
  ول/تشرين األ 1 - سبتمبرأيلول/ 28

  أكتوبر
  عّمان

  ألغراض التكامل اإلقليميإحصاءات التجارة 

    
    الربع األخير

    
  تشرين األول/أكتوبر 14-16

  عّمان
االجتماع التشاوري حول إنشاء المنتدى العربي لتوقعات المناخ، في إطار المبادرة 

ر المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات اإلقليمية لتقييم تأثير تغيُّ 
  في المنطقة العربيةاالجتماعية واالقتصادية 

    
  األول/أكتوبر تشرين 15

  مسقط
  ورشة عمل حول تحفيز األمان في الفضاء السيبراني في المنطقة العربية

    
  تشرين األول/أكتوبر 15-16

  شرم الشيخ
ندوة عن الوضع البيئي وقطاع الكهرباء في الدول العربية (بالتعاون مع جامعة الدول 

  العربية)
    

  األول/أكتوبر تشرين 19
  مسقط

دورة تدريبية لرفع مستوى الوعي بشأن البصمة المائية في بلدان مجلس التعاون 
الخليجي والبلدان العربية (بالتعاون مع الشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد 

المائية التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واإلسكوا، وجمعية علوم وتقنية المياه، 
زارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه، والهيئة العامة للكهرباء والمياه، والجمعية وو

ه تمؤتمر الخليج الحادي عشر للمياه الذي عقد في إطار تالعمانية للمياه)، نظم
  جمعية علوم وتقنية المياه
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  االجتماع اسم  انعقادهمكان االجتماع وموعد 
    

    (تابع) الربع األخير
   

  تشرين األول/أكتوبر 20-21
  بيروت

اجتماع فريق العمل المعني بمؤشرات الحساسية لتقييم قابلية التأثر في إطار مبادرة 
  ريكار

   
  األول/أكتوبر تشرين 22-23

  بيروت
ي إطار ف لتقييم قابلية التأثر فاجتماع فريق العمل المعني بمؤشرات القدرة على التكيُّ 

  مبادرة ريكار
   

  /أكتوبراألول تشرين 22-23
  بيروت

فريق الخبراء لمراجعة التقرير اإلقليمي المتعلق بالتقدم المحرز في تنفيذ اجتماع 
  إعالن ومنهاج عمل بيجين في المنطقة العربية

   
  األول/أكتوبر تشرين 31

  بيروت
  تحسين التعدادات في المنطقة العربية 

   
  الثاني/نوفمبر تشرين 1

  عّمان 
طقة ل تحقيق األمن الغذائي في المنبُ بسُ لمراجعة التقرير المتعلق  اجتماع فريق خبراء

  العربية وتقييم مدى توفر القمح
   

  تشرين الثاني/نوفمبر 4-5
  بيروت

  نحو تنمية اجتماعية للجميع في المنطقة العربية 

   
  تشرين الثاني/نوفمبر 4-7

  تونس
  المنتدى الدولي الخامس للطاقة من أجل التنمية المستدامة

   
  الثاني/نوفمبر تشرين 10

  بيروت
  األمم المتحدة - حوار القيادة

   
  تشرين الثاني/نوفمبر 11-13

  الكويت
ورشة العمل الثالثة حول "تنمية قدرات المفاوضين العرب في المواضيع المطروحة 

مع جامعة الدول العربية وحكومة ر المناخ" (بالتعاون على مائدة مفاوضات تغيُّ 
  الكويت)

   
  تشرين الثاني/نوفمبر 12-13

  القاهرة
  المنتدى اإلقليمي الثاني حول المحتوى الرقمي العربي

   
  تشرين الثاني/نوفمبر  12-13

  عّمان
  اجتماعان متتاليان:

االجتماع التشاوري على مستوى الحكومات حول الترابط بين قطاعي المياه   -
  والطاقة

  المستدامة للمياه والطاقة واألراضياجتماع فريق الخبراء حول تعزيز اإلدارة   -
   

  الثاني/نوفمبر تشرين 15
  بيروت

  االجتماع السنوي الثالث للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت

   
  الثاني/نوفمبر تشرين 15

  بيروت
  الدورة الحادية عشرة للجنة اإلحصائية
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  االجتماع اسم  انعقادهمكان االجتماع وموعد 
    

    (تابع) الربع األخير
    

  تشرين الثاني/نوفمبر 23-24
  دبي

اجتماع فريق الخبراء حول تنسيق السياسات االقتصادية الكلية والقطاعية والتكامل 
  االقتصادي العربي

   
  تشرين الثاني/نوفمبر 25-26

  عّمان
  ورشة عمل إقليمية حول االستخدام الفعال لإلحصاءات في السياسات

   
  تشرين الثاني/نوفمبر 25-28

  الخرطوم
 وخطط العمل حول المساواة االستراتيجياتلى السودان حول تطوير إ استشاريةبعثة 

  بين الجنسين
   

  الثاني/نوفمبر تشرين 26
  بيروت

جلسة عمل حول "التكنولوجيات المناسبة لتنمية الريف العربي" (بالتعاون مع 
الجامعة األميركية في بيروت) في إطار فعاليات المؤتمر الدولي الثاني حول "الطاقة 

  جددة من أجل الدول النامية"المت
   

  تشرين الثاني/نوفمبر 26-27
  بيروت

 2014االجتماع التشاوري اإلقليمي حول المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد عام 

  : تعزيز دور اللجان والمجالس الوطنية للسكان2015وخطة التنمية لما بعد عام 
   

  الثاني/نوفمبر تشرين 27
  عّمان

آفاق تعزيز توافر القمح في المنطقة العربية، خالل المؤتمر السنوي السابع جلسة عن 
  للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

   
  كانون األول/ديسمبر 2-4

  مسقط
ندوة إقليمية حول "الدروس المستفادة وأفضل الممارسات للمشروع اإلقليمي حول 

  تاجية الخضراء"تعزيز القدرات في المنطقة العربية لدعم القطاعات اإلن
   

  األول/ديسمبر كانون 3
  بيروت

  إحياء اليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة

   
  األول/ديسمبر كانون 3

  بيروت
سلسلة حلقات نقاش حول البحوث المتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين وأولويات 

ضايا النزاعات والقالسياسات الناشئة في سياق التطورات اإلقليمية األخيرة ال سيما 
لمناهضة  اتاإلنسانية المطروحة، وذلك في إطار حملة ستة عشر يوماً من النشاط

  أبعاد - العنف الجنساني بالشراكة مع مركز الموارد للمساواة بين الجنسين
   

  كانون األول/ديسمبر 4-5
  بيروت

المنطقة اجتماع فريق خبراء حول "زواج القاصرات في الظروف اإلنسانية في 
العربية: الديناميكيات، التحديات والخيارات السياسية"، بالتعاون مع صندوق األمم 

  المتحدة للسكان
   

  كانون األول/ديسمبر  7-8
  القاهرة

المناخ على  راالجتماع السادس لفريق الخبراء بشأن المبادرة اإلقليمية لتقييم تأثير تغيُّ 
  الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية 

   
  كانون األول/ديسمبر 7-9

  تونس
إلى تونس للمشاركة في ندوة دولية لمناقشة مشروع القانون الشامل  استشاريةبعثة 

  لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات
   

  األول/ديسمبر كانون 9
  بيروت

  اجتماع فريق الخبراء حول تقرير السكان والتنمية، العدد السابع: إطار تحليلي
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  االجتماع اسم  انعقادهمكان االجتماع وموعد 
    

    (تابع) الربع األخير
    
  األول/ديسمبركانون  9-11

  النيل األزرق
  ورشة عمل تدريبية حول التخطيط االستراتيجي والتقييم

   
  كانون األول/ديسمبر 9-11

  القاهرة
  العربي الثالث للمياه (من تنظيم المجلس العربي للمياه وبدعم من اإلسكوا)المنتدى 

   
  كانون األول/ديسمبر 9-11

  بيروت
ورشة عمل تدريبية عن استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل وحدات ضخ المياه في 

  القطاع الزراعي في اليمن
   

  كانون األول/ديسمبر 10-11
  بيروت

  اجتماع بشأن التقدم المحرز في إعداد التقرير المتعلق باالستدامة العربية 
  (حوار وبحوث بشأن األمن األفريقي)

   
  األول/ديسمبر كانون 11

  بيروت
  اجتماع بشأن آلية التنسيق اإلقليمي 

   
  األول/ديسمبر كانون 12

  القاهرة
المائية في مجال المفاوضات ورشة عمل تدريبية حول تنمية مهارات الدبلوماسية 

  بشأن الموارد المائية المشتركة
   

  األول/ديسمبر كانون 15
  دبي

  االجتماع السنوي األول لمدراء مجالس الحكومة اإللكترونية العربية

   
  ول/ديسمبراأل كانون 15

  بيروت
ورشة عمل بشأن تحسين القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  في لبنان
   

  األول/ديسمبر كانون 15
  عّمان

  االجتماع التاسع للجنة الفنية

   
  األول/ديسمبر كانون 15

  بيروت
  إطالق تقرير الطبقة الوسطى العربية

   
  كانون األول/ديسمبر 15-16

  بيروت
ورشة عمل لبناء القدرات في مجال تعزيز آليات التمويل الخاصة بمشاريع الطاقة 

  وكفاءة الطاقةالمتجددة 

  


