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 المجـلس

  االقتصـادي واالجتماعي

  

  

  
  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)

  
  2015اجتماعات اإلسكوا لعام قائمة ب

  
  اسم االجتماع  مكان االجتماع وموعد انعقاده

    
    الربع األول

    
  الثاني/يناير كانون 10

  طرابلس
  دراسة بشأن الفقر في طرابلس إطالق

    
  الثاني/يناير كانون 12

  بيروت
  االستعراض الفني لمنهجية دليل الحرمان الحضري ونتائجه

    
  كانون الثاني/يناير 14-15

  عّمان
للشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية،  األولى قليميةالتدريبية اإلدورة ال

بشأن سالمة المياه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (بالتعاون مع برنامج 
إدارة شؤون المياه،  للمياه، ومرفقاألمم المتحدة االنمائي، ومعهد ستوكهولم الدولي 

آسيا، والشراكة العالمية واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والمكتب االقليمي لغرب 
  والجمعية العربية لمرافق المياه)ومنطقة البحر األبيض المتوسط،  ،للمياه

    
  كانون الثاني/يناير 20-21

  أبو ظبي
ورشة عمل خبراء بشأن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المستخدم لتعزيز 

 الدولية للطاقة ومعهد مصدراستخالص النفط في دول الخليج (باالشتراك مع الوكالة 
  للعلوم والتكنولوجيا)

    
  كانون الثاني/يناير 20-22

  عّمان
ورشة عمل تدريبية دون إقليمية بشأن التنمية المجتمعية التشاركية من منظور النوع 

  االجتماعي
    

  الثاني/يناير كانون 23-25
  عّمان

بناء قدرات الشراكة في الحكم الديمقراطي والمساءلة االجتماعية  عمل حولورشة 
  للقطاع الخاص في العراق (بالشراكة مع مجلس األعمال العراقي)

    
  كانون الثاني/يناير 25-28

  أبو ظبي
 الخاصة بالبلداناإلحصاءات التجارية للتكامل اإلقليمي: جمع اإلحصاءات التجارية 

  العربية
    

  كانون الثاني/يناير 27-28
  الرباط

  الدورة الخامسة عشرة للجنة النقل
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  اسم االجتماع  مكان االجتماع وموعد انعقاده
    

    (تابع) الربع األول
    

  الثاني/يناير كانون 29
  أبو ظبي

حلقة دراسية وطنية في اإلمارات العربية المتحدة بشأن إحصاءات التجارة في 
  الخدمات

    
  - كانون الثاني/يناير 30

  شباط/فبراير 1
  القاهرة

تقديم خدمات استشارية فيما يتعلق بعملية استعراض مؤتمر بيجين، وإعداد التقرير 
عمل بيجين بعد  العربي التجميعي حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج

ً  20انقضاء    عاما
    
  شباط/فبراير 2-3

  القاهرة
المؤتمر العربي الرفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل 

عاماً: نحو العدالة والمساواة للنساء في المنطقة العربية، (بالشراكة مع  20بيجين بعد 
  العربية، وجامعة الدول العربية) المكتب اإلقليمي للدول-لمرأةلهيئة األمم المتحدة 

    
  شباط/فبراير 4-5

  عّمان
  للجنة اإلحصائية الحادية عشرةالدورة 

    
  شباط/فبراير 10-12

  مراكش
ية في منطقة الشرق المؤتمر السنوي السادس لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكوم

  مينا-غيفت-فريقيااألوسط وشمال أ
    

  شباط/فبراير 20
  بيروت

العالمي للعدالة االجتماعية (باالشتراك مع اليونسكو وشبكة سكوا باليوم إلاحتفال ا
  ات العربية غير الحكومية للتنميةالمنظم

    
  شباط/فبراير 22-26

  بيروت
م الحماية االجتماعية إلى القطاع ظُ ورشة عمل رفيعة المستوى بشأن توسيع نطاق ُن 

  غير الرسمي في المناطق الريفية في السودان
    

  شباط/فبراير 24-25
  الخرطوم

  على التنمية في السودان وتأثيرهاورشة عمل حول تحويالت العاملين بالخارج 

    
  شباط/فبراير 25-26

  بيروت
اجتماع فريق خبراء حول "تعزيز الحصول على خدمات الطاقة الحديثة في المناطق 

  الريفية العربية"
    
  آذار/مارس 4

  صنعاء
  على التنمية في اليمن وتأثيرهاورشة عمل حول تحويالت العاملين بالخارج 

    
  آذار/مارس 5

  بيروت
  االحتفال باليوم العالمي للمرأة

    
  آذار/مارس 5-6

  بيروت
: الهجرة 2015اجتماع فريق خبراء لمراجعة مسودة تقرير حالة الهجرة الدولية لعام 

  في المنطقة العربيةرات والنزوح والتنمية في ظّل التغيُّ 
    

  آذار/مارس 11
  نيويورك

الحلقة النقاشية الجنسانية حول التمكين االقتصادي للمرأة: استراتيجيات وتوقعات 
  المناطق المعنية

    
  آذار/مارس  18-19

  عّمان
  اجتماع الخبراء حول تطوير سجل االبتكار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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  اسم االجتماع  مكان االجتماع وموعد انعقاده
    

    (تابع) الربع األول
    

  آذار/مارس 20-22
  تونس

الطبقة الوسطى في البلدان العربية" (على هامش "المؤتمر السنوي" "إطالق تقرير 
  لجمعية اقتصاديي الشرق األوسط)

    
  آذار/مارس 22-23

  عّمان
  الدورة العاشرة للجنة الطاقة

    
  آذار/مارس 23

  عّمان
  2024-2014اإلطالق العربي لعقد األمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع 

    
  آذار/مارس 24-25

  عّمان
 غذائي في المنطقةبط بين المياه والطاقة واألمن الفريق الخبراء حول الترا اجتماع

  العربية (بالتعاون مع جامعة الدول العربية)
    

  آذار/مارس  26-27
  عّمان

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي الدورة الحادية عشرة للجنة الموارد المائية في 
  آسيا (اإلسكوا)

    
  نيسان/أبريل 1 - آذار/مارس 31

  بيروت
االجتماع التنسيقي األول: "مشروع تعزيز األمن المائي والغذائي في المنطقة العربية 

  من خالل التعاون وتنمية القدرات"
    

    الثانيالربع 
    
  نيسان/أبريل 1-2

  بيروت
اجتماع فريق خبراء الستعراض مسودة تقرير السكان والتنمية، العدد السابع: 

  ه على السكان في المنطقة العربيةمواجهة تداعيات ندرة الميا
    
  نيسان/أبريل  6-10

  غرانادا
 المبانيدورة تدريبية في مجال السياسات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة في 

(بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، 
ة العربي-وروبيةومشروع كفاءة الطاقة في قطاع األبنية المتوسطي، والمؤسسة األ

  للدراسات العليا)
    
  نيسان/أبريل 7-8

  عّمان
ة الخارجية والعولمة االقتصادي الدورة التاسعة للجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة

  وتمويل التنمية في بلدان منطقة اإلسكوا
    

  نيسان/أبريل 19-20
  بيروت

د المائية ر المناخ على المواراجتماع تشاوري نظمته المبادرة اإلقليمية لتقييم تأثير تغيُّ 
وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية بشأن مركز 

  المعرفة اإلقليمي
    

  نيسان/أبريل  20-22
  المنامة

للشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية الدورة التدريبية اإلقليمية األولى 
بشأن "تقييم البصمة المائية لبلدان مجلس التعاون الخليجي" (بالتعاون مع شبكة بناء 

القدرات لإلدارة المتكاملة للموارد المائية التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
 وكالةالمرأة واللجنة القومية لشؤون واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، وال

األمريكية للتنمية الدولية لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا، جمعية علوم وتقنية 
  واالتحاد الجيوفيزيائي األمريكي)، المياه

    
  نيسان/أبريل 20-28

  اسطنبول
المرحلة الثانية: ورشة عمل حول "إدارة -برنامج تحديث القطاع العام في العراق

  التغيير في إصالح القطاع العام"
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  اسم االجتماع  مكان االجتماع وموعد انعقاده
    

    (تابع) الربع الثاني
    

  نيسان/أبريل 21-22
  تونس

  تونسورشة عمل حول تحويالت العاملين بالخارج وتأثيرها على التنمية في 

    
  نيسان/أبريل 21-22

  بيروت
االجتماع التنسيقي بين اإلسكوا والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي 

المناخ على  رالقاحلة، بشأن تقييم جوانب الضعف للمبادرة اإلقليمية لتقييم تأثير تغيُّ 
  الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية

    
  نيسان/أبريل 21-23

  الحمامات
لمتصلة التحتية احلقة عمل تدريبية بشأن شراكات القطاعين العام والخاص في البنية 

  بلدان المغربتجارة النقل لب
    

  نيسان/أبريل 22-23
  أبو ظبي

مبتكرة  جٍ هُ ورشة عمل بشأن النوع االجتماعي والعمل في المنطقة العربية: نحو ُن 
  )أبو ظبيللتمكين االقتصادي للمرأة (باالشتراك مع معهد جامعة نيويورك 

    
  نيسان/أبريل 26-29

  الجزائر
  تدريبية حول قياس الفقرورشة عمل 

    
  أيار/مايو 23نيسان/أبريل و 28-29

  القاهرة
االجتماع الحكومي التشاوري الخامس حول مشروع اإلطار القانوني الخاص بالمياه 

  الجوفية المشتركة في المنطقة العربية (بالتعاون مع جامعة الدول العربية)
    

  نيسان/أبريل 30
  بيروت

االجتماع اإلقليمي الثالث لمنظمات المجتمع المدني حول خطة األمم المتحدة للتنمية 
  ت العربية غير الحكومية للتنمية)(بالتعاون مع شبكة المنظما 2015لما بعد 

    
  أيار/مايو 4

  بيروت
اجتماع ليوم واحد إلنشاء لجنة فنية معنية بوضع استراتيجية خاصة بتحويالت العمال 

  ناللبنانيي
    
  أيار/مايو 4-7

  الخرطوم 
برنامج عمل بناء القدرات لدعم السودان في وضع السياسات واالستراتيجيات 

  تحديثهاة بشأن التنمية األسرية والوطنية المتعلقة بتمكين المرأة واالستراتيجية الوطني
    
  أيار/مايو 5-7

  المنامة
عاون مع بالتالمستدامة (الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية 

  بيئة/المكتب اإلقليمي لغرب آسيا)حكومة البحرين وبرنامج األمم المتحدة لل
    
  أيار/مايو 6

  المنامة
  : النتائج والمتابعة20المنتدى الرفيع المستوى بشأن وسائل تنفيذ ريو+

    
  أيار/مايو 7-8

  بيروت
االجتماع المباشر السنوي لفريق الدعم المشترك بين الوكاالت حول اتفاقية حقوق 

  األشخاص ذوي اإلعاقة
    
  أيار/مايو 9-10

  شرم الشيخ
الدورة التدريبية اإلقليمية الثانية للشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية، 

بالتعاون مع برنامج أفريقيا (بشأن سالمة المياه في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إدارة شؤون المياه،  للمياه، ومرفقاألمم المتحدة االنمائي، ومعهد ستوكهولم الدولي 

آسيا، والشراكة العالمية  واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والمكتب االقليمي لغرب
  والجمعية العربية لمرافق المياه)البحر األبيض المتوسط،  ومنطقة، للمياه
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  اسم االجتماع  مكان االجتماع وموعد انعقاده
    

    (تابع) الربع الثاني
    

  أيار/مايو 11-13
  بيروت

 2015اجتماع فريق الخبراء المعني باإلعاقة والتنمية: تفعيل خطة التنمية لما بعد عام 
  من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة

    
  أيار/مايو 12-13

  بيروت 
اجتماع فريق خبراء حول "الترويج لتنفيٍذ واسع النطاق لبرامج كفاءة الطاقة في 

  قطاع األبنية القائمة في المنطقة العربية"
    

  أيار/مايو 15
  بيروت

  جلسة بشأن الحالة والتوقعات االقتصادية اإلقليمية 

    
  أيار/مايو  17-18

  عّمان
  

ورشات عمل تدريبية (تدريب مدربين) حول "تعميم التكنولوجيات المالئمة للطاقة 
المتجددة في القطاعات اإلنتاجية الريفية في المنطقة العربية" في أربع دول من الدول 

  مان، والسودان)في اإلسكوا (األردن، والمغرب، وعُ األعضاء 

  ن والعراق ولبنان وفلسطين وسوريافي عّمان: لألرد
    

  أيار/مايو 18-19
  القاهرة

بالتعاون مع جامعة الدول  ،ورشة عمل حول آليات إطالق االتحاد الجمركي العربي
  العربية

    
  أيار/مايو 19

  عّمان
  سكوا للتكنولوجياإلاالجتماع الرابع لمجلس ادارة مركز ا

    
  أيار/مايو 19-21

  الدوحة
ورشة العمل التدريبية المشتركة الرابعة لتنمية قدرات المفاوضين العرب في 

ع م ر المناخ للدول العربية (بالتعاونالمواضيع المطروحة على مائدة مفاوضات تغيُّ 
  جامعة الدول العربية)

    
  أيار/مايو 19-21

  عّمان
  المنتدى الدولي المعني باالحتالل وعدم االستقرار والتنمية

    
  أيار/مايو 19-21

  اسطنبول
  ورشة عمل حول برنامج تطوير إحصاءات النوع االجتماعي في البلدان العربية

    
  أيار/مايو 20

  عّمان
  االجتماع السابع للجنة االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية واالبتكار التكنولوجي

    
  أيار/مايو 21-22

  بيروت
تعزيز األمن المائي والغذائي في المنطقة العربية االجتماع التنسيقي الثاني: "مشروع 

  مية القدرات في المنطقة العربية"من خالل التعاون وتن
    

  أيار/مايو 21-22
  عّمان

اجتماع فريق الخبراء المعني بالنزاعات الممتدة وديناميكيتها ومرونتها في المنطقة 
  العربية

    
  أيار/مايو 23

  عّمان
  المصلحة اليمنيين حول جدول األعمال المستقبلي لليمنحلقة نقاش مع أصحاب 

    
  أيار/مايو 26

  بيروت
حول: "الحق في الوصول الى العدالة للنساء والفتيات في سكوا لدراستها إلا إطالق

  اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية" المنطقة العربية: من المصادقة إلى تطبيق
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  اسم االجتماع  مكان االجتماع وموعد انعقاده
    

    (تابع) الربع الثاني
    

  أيار/مايو 27-29
  بيروت

: ورشة 2015أسبوع األمم المتحدة العالمي الثالث حول سالمة المرور على الطرق 
  عمل إقليمية حول السالمة المرورية

    
  أيار/مايو 28-29

  بيروت
الداعمة لتعزيز مشاركة المرأة في  االنتخابيةورشة عمل وطنية حول القوانين 

  ة السياسية وفي الهياكل المنتخبةالسلط
    

  أيار/مايو 28-29
  بيروت

االجتماع التنسيقي بين اإلسكوا والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي 
المناخ على  رلتقييم تأثير تغيُّ القاحلة، بشأن تقييم جوانب الضعف للمبادرة اإلقليمية 

  يةفي المنطقة العربالموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية واالقتصادية 
    

  وحزيران/يوني 5 - أيار/مايو 31
  تونس

مهمة استشارية الى الجمهورية التونسية لعقد ورشتي عمل وطنيتين حول األطر 
ين المرأة والمساواة بين الجنسواآلليات والمسارات الدولية واإلقليمية المعنّية بقضايا 

  والتنمية
    
  حزيران/يونيو 2-3

  تونس
  خبراء بشأن تسهيل النقل والتجارة اجتماع فريق

    
  حزيران/يونيو 3-4

  عّمان
اجتماع فريق الخبراء المعني باالبتكار والتكنولوجيا من أجل النهوض باالقتصاد 

  المعرفة في المنطقة العربيةالقائم على 
    
  حزيران/يونيو 5

  بيروت
االجتماع األول للجنة الفنية المعنية بوضع استراتيجية خاصة بتحويالت العمال 

  اللبنانيين
    
  حزيران/يونيو 7

  بيروت
االجتماع التنسيقي بين اإلسكوا والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي 

بشأن تقييم جوانب الضعف للمبادرة  )EURAC(األوروبية  واألكاديميةالقاحلة، 
ر المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات اإلقليمية لتقييم تأثير تغيُّ 

  االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية
    
  حزيران/يونيو  7-8

  الخرطوم
  بيضاء: للمغرب ومصر وليبيا وتونسفي الدار ال

  
    
  حزيران/يونيو 8-9

  عّمان
  لإلسكوا التنفيذيةاالجتماع األول للجنة 

    
  حزيران/يونيو  8-10

  بيروت
لية تأثر ر المناخ الى تقييم قابمن تقييم أثر تغيُّ  االنتقالورشة عمل إقليمية حول كيفية 

  في المنطقة العربية واالقتصادية االجتماعيةالقطاعات 
    
  حزيران/يونيو 8-12

  بيروت
تكنولوجيا المعلومات  أكاديمية -ورشة العمل اإلقليمية األولى لتدريب المدربين 

  واالتصاالت من أجل التنمية لقادة القطاع الحكومي في المنطقة العربية
    
  حزيران/يونيو 9-10

  الدار البيضاء
التعاون بورشة العمل اإلقليمية لبلدان المغرب العربي بشأن االتحاد الجمركي العربي 

  مع جامعة الدول العربية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واتحاد المغرب العربي
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  اسم االجتماع  مكان االجتماع وموعد انعقاده
    

    (تابع) الربع الثاني
    

  حزيران/يونيو  10
  بيروت

: 2015اجتماع بشأن "التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في خطة التنمية لما بعد 
  األمم المتحدة للتنمية الصناعية)آراء من لبنان واألردن" (بالتعاون مع منظمة 

    
  حزيران/يونيو 10-12

  الرباط
ورشة عمل تدريبية وطنية بشأن تخطيط الضرائب وسوء استخدام المعاهدات 

  الضريبية
    

  حزيران/يونيو  11-12
  بيروت

ر المناخ باستخدام أدوات تغيُّ  ف معاجتماع فريق الخبراء الستعراض أنشطة التكيُّ 
  اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

    
  حزيران/يونيو 14

  القاهرة
  المشاورات المفتوحة بشأن إدارة اإلنترنت –بناء القدرات 

    
  حزيران/يونيو  14-15

  مسقط
في مسقط: لعُمان والبحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر واإلمارات 

  المتحدة العربية
  

  حزيران/يونيو  15
  بيروت

جات يتعلق بتوزيع منت فيماورشة عمل بشأن "التحديات التي تهدد السالمة والبيئة 
البتروليوم في لبنان" (بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه اللبنانية) (البرنامج العادي 

  للتعاون التقني)
    

  حزيران/يونيو 15-16
  القاهرة

ي العرب االستشارية للمنتدىالمفتوحة واالجتماع الثامن للجنة  المشاوراتاجتماع 
  لحوكمة اإلنترنت

    
  حزيران/يونيو 15-16

  بيروت
ها المرتبطة بم تسجيل الوفيات وإحصاءات الوفيات اجتماع فريق الخبراء حول نُظُ 

  في المنطقة العربية
    

  حزيران/يونيو 17
  القاهرة

  المشتركالمكتب التنفيذي للتنسيق اجتماع 

    
  حزيران/يونيو 30

  بيروت
سيما المؤشر الجنساني  ن السلسلة حلقات نقاش حول قضايا المساواة بين الجنسي

  العربي
    

    الربع الثالث
    
  تموز/يوليو 1-2

  بيروت
  تقرير الحوكمة العربية: مناقشة النتائج والتوصيات (االتفاق الثاني)

    
  وتموز/يولي 2-3

  بيروت
االجتماع التنسيقي بين اإلسكوا والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي 

  وكالة السويدية للتنمية الدوليةالالقاحلة بشأن مشروع 
    
  وتموز/يولي 2-3

  بيروت
االجتماع التنسيقي بين اإلسكوا والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي 

األلمانية للتعاون الدولي بشأن تقييم جوانب الضعف للمبادرة القاحلة، والوكالة 
ر المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات اإلقليمية لتقييم تأثير تغيُّ 

  االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية 
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  اسم االجتماع  مكان االجتماع وموعد انعقاده
    

    (تابع) الربع الثالث
    
  وتموز/يولي 8

  بيروت
للفريق الوطني اللبناني (بالتعاون مع  MDGورشة عمل تدريبية بشأن مبادرة +

  الجمعية العربية لمرافق المياه)
    

  وموز/يوليت 23-24
  بيروت

  االجتماع الختامي عن استهالك الوقود في قطاع النقل وإطالق نتائج المسح

    
  تموز/يوليو  27-28

  الرباط
  في الخرطوم: للسودان واليمن

    
  تموز/يوليو 27-30

  بيروت
عمل تجريبية الختبار مجموعة األدوات على بناء القدرات الوطنية في مجال ورشة 

  على المشاركة قائمٍ  هجٍ تصميم سياسات الحماية االجتماعية وتنفيذها باستخدام َن
    

  آب/أغسطس 1 -و تموز/يولي 27
  تونس

ورشة عمل بناء القدرات على استخدام مجموعة أدوات لتقديم الخدمات للناجين من 
  العنف ضد المرأة

    
  آب/أغسطس 2 - وتموز/يولي 27

  تونس
ورشة عمل بناء القدرات على استخدام مجموعة أدوات لتقديم الخدمات للناجين من 

  العنف ضد المرأة (بالتعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث)
    

  وتموز/يولي 28-29
  بيروت

مشروع بناء القدرات الستخدام تحويالت العاملين اجتماع اللجنة الفنية اإلقليمية بشأن 
  في الخارج في تمويل التنمية في المنطقة العربية

    
  آب/أغسطس 2 -و تموز/يولي 29

  بيروت
  ورشة عمل تدريبية بشأن العنف ضد المرأة في المنطقة العربية

    
  وتموز/يولي 30

  بيروت
استراتيجية خاصة بتحويالت العمال االجتماع الثاني للجنة الفنية المعنية بوضع 

  اللبنانيين
    
  آب/أغسطس 9-13

  بغداد
 اإلدارية في حول: الالمركزيةندوة في إطار برنامج تحديث القطاع العام في العراق 

  المركز الوطني العراقي للتنمية اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات
    

  آب/أغسطس 11-13
  اسطنبول

  ك في منطقة اإلسكواتحسين مؤشرات أسعار المستهلبشأن ورشة عمل إقليمية 

    
  آب/أغسطس 17-19

  أربيل
ندوة في إطار برنامج تحديث القطاع العام في العراق حول: الالمركزية اإلدارية في 

  معهد اإلدارة العامة في كردستان
    

  آب/أغسطس 18
  بيروت

المتعلق بالتنمية اجتماع فريق الخبراء الستعراض المشروع األول للتقرير 
االجتماعية: ماذا تبقى من الربيع؟ مساٌر طويل نحو تحقيق العدالة االجتماعية في 

  المنطقة العربية
    

  آب/أغسطس 24-27
  بيروت

تكنولوجيا المعلومات  أكاديمية -ورشة العمل اإلقليمية الثانية لتدريب المدربين 
  واالتصاالت من أجل التنمية لقادة القطاع الحكومي في المنطقة العربية

    
  آب/أغسطس 26-27

  بيروت
حول التطوير المؤسسي لآلليات الوطنية المعنية بأوضاع  إقليمية شبهورشة عمل 

  المرأة في المنطقة العربية
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  اسم االجتماع  مكان االجتماع وموعد انعقاده
    

    (تابع) الربع الثالث
    

  آب/أغسطس 26-27
  بيروت

اجتماع فريق الخبراء لمناقشة إعداد التقرير اإلقليمي العربي بشأن جدول األعمال 
  الحضري الجديد

    
  أيلول/سبتمبر 1

  بيروت
إصدار التقرير عن االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على 

  األحوال المعيشية للشعب الفلسطيني
    
  أيلول/سبتمبر  1-3

  نواكشوط
للفريق الوطني اللبناني (بالتعاون مع  MDGورشة عمل تدريبية بشأن مبادرة +

  الجمعية العربية لمرافق المياه)
    
  أيلول/سبتمبر  2-3

  عّمان
ورشة عمل بناء القدرات حول تكامل الطاقات المتجددة مع شبكات النقل والتوزيع 

  في المنطقة العربية
    
  أيلول/سبتمبر 6-10

  الخرطوم
برنامج عمل بناء القدرات لدعم السودان في وضع السياسات واالستراتيجيات 

  تحديثهاة بشأن التنمية األسرية والوطنية المتعلقة بتمكين المرأة واالستراتيجية الوطني
    
  أيلول/سبتمبر 8-9

  الرباط
  الدورة العاشرة للجنة التنمية االجتماعية

    
  أيلول/سبتمبر  9-11

  بيروت
خارطة الطريق لسياسات الطاقة المستدامة: قضايا أمن الطاقة في المنطقة العربية 

  الطبعة السادسة – للطاقة)بيروت  مع منتدى(بالتعاون 
    

  أيلول/سبتمبر  14-15
  بيروت

االجتماع التنسيقي بين اإلسكوا والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي 
المناخ على  رلتقييم تأثير تغيُّ القاحلة، بشأن تقييم جوانب الضعف للمبادرة اإلقليمية 

  ة صادية في المنطقة العربيالموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية واالقت
    

  أيلول/سبتمبر 14-16
  بيروت

ورشة عمل شبه إقليمية لبناء قدرات خبراء المجتمع المدني حول الشراكة في الحكم 
  الديمقراطي (بالشراكة مع جامعة الدول العربية)

    
  أيلول/سبتمبر 15-16

  الجزائر
  ورشة عمل حول تحويالت العاملين بالخارج وتأثيرها على التنمية في الجزائر

    
  أيلول/سبتمبر  21

  بيروت
  ساعة) Umoja )1.5دورة إلزامية لمناقشة عملية التحول نحو استخدام نظام 

    
  أيلول/سبتمبر 23

  نيويورك
  جلسة نظمتها اإلسكوا في إطار المؤتمر السنوي المعني بالتنمية المستدامة 

    
  يلول/سبتمبر أ 29-30

  الدار البيضاء
-"ورشة عمل إقليمية بشأن التكنولوجيات المبتكرة إلدارة النفايات في المنطقة العربية

األخضر" (بالتعاون مع مكتب المساعدة  االقتصادإلى  لالنتقالتمهيد الطريق 
درات الق بشأن تعزيزالخضراء في المغرب)، في إطار متابعة مشروع حساب التنمية 

  الوطنية في منطقة اإلسكوا 
    

 تشرين 2 -أيلول/سبتمبر  29
  األول/أكتوبر

  يريفان

بالتعاون مع اللجنة المستدامة (المنتدى الدولي السادس للطاقة من أجل التنمية 
  االقتصادية ألوروبا)
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  اسم االجتماع  مكان االجتماع وموعد انعقاده
    

    األخيرالربع 
    
  تشرين األول/أكتوبر 6-8

  القاهرة
  ورشة عمل بشأن أهداف التنمية المستدامة

    
  تشرين األول/أكتوبر 7-8

  القاهرة
اجتماع فريق الخبراء لمناقشة الدراسة حول مقاومة النساء والفتيات في إطار حاالت 

بالتعاون مع الجامعة األمريكية في العربية (النزاع والحاالت اإلنسانية في المنطقة 
  القاهرة)

    
  تشرين األول/أكتوبر  19-20
  دبي

برعاية جامعة الدول العربية، المنتدى السنوي الثالث للمحتوى الرقمي العربي، 
وبالتعاون مع المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت ووزارة االتصاالت 

ي الت فوتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، وهيئة تنظيم االتصا
  اإلمارات العربية المتحدة

    
  تشرين األول/أكتوبر  26-29

  الهند
ضمان الحصول على خدمات الطاقة الحديثة في "جولة دراسية في الهند بشأن 

 "التجربة الهندية-المناطق الريفية من خالل استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة
  (بالتعاون مع المعهد العالمي للطاقة المستدامة، واللجنة االقتصادية ألوروبا)

    
  تشرين األول/أكتوبر  27-28

  الرباط
ورشة عمل وطنية حول وضع مؤشرات وطنية لرصد امتثال المغرب التفاقية حقوق 

  األشخاص ذوي اإلعاقة
    
  تشرين الثاني/نوفمبر 8-9

  عّمان
  2020االجتماع األول لفريق عمل تعدادات السكان والمساكن في دورة 

    
  تشرين الثاني/نوفمبر 10-13

  تونس
ورشات عمل مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا واالتحاد البرلماني الدولي 

) 2000( 1325بشأن بناء القدرات المؤسسية والبرلمانية لتنفيذ قرار مجلس األمن 
  بشأن المرأة والسالم واألمن

    
  تشرين الثاني/نوفمبر  16-17

  بيروت
 2015دورة اإلسكوا بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين وخطة التنمية لما بعد عام 

خالل المؤتمر السنوي الثامن للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (بالتعاون مع المنتدى 
  العربي للبيئة والتنمية)

    
  تشرين الثاني/نوفمبر  16-17

  القاهرة
  التنسيق اإلقليمي اجتماع آلية

    
  الثاني/نوفمبر تشرين 17

  بيروت
  االجتماعيساس النوع أحلقة نقاش حول العنف القائم على 

    
  الثاني/نوفمبر تشرين 17

  تونس
  ورشة عمل حول االبتكار في القطاع العام في المنطقة العربية

    
  تشرين الثاني/نوفمبر  17-19

  القاهرة
العرب في الموضوعات ورشة العمل الخامسة حول تنمية قدرات المفاوضين 

  ر المناخ (بالتعاون مع جامعة الدول العربية)المطروحة على مائدة مفاوضات تغيُّ 
    

  تشرين الثاني/نوفمبر  18-19
  عّمان

  (بالتعاون مع الجمعية العربية لمرافق المياه) + MDGاالجتماع الثالث لمبادرة 
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  اسم االجتماع  مكان االجتماع وموعد انعقاده
    

    (تابع) األخيرالربع 
    

  تشرين الثاني/نوفمبر  22-23
  القاهرة

  التجارةالدورة العاشرة للجنة 

    
  الثاني/نوفمبر تشرين 23

  القاهرة
إلى  ية الكبرىتقرير "التكامل التجاري العربي من منطقة التجارة الحرة العرب إطالق

  اتحاد جمركي عربي"
    

  تشرين الثاني/نوفمبر 23-24
  القاهرة

  النقلالدورة السادسة عشرة للجنة 

    
  تشرين الثاني/نوفمبر  25-26

  بيروت
االجتماع التحضيري بشأن تكلفة التدهور البيئي في فلسطين (بالتعاون مع شعبة 

  القضايا الناشئة والنزاعات ودولة فلسطين)
    

  تشرين الثاني/نوفمبر 25-26
  القاهرة

  الحادي والعشرون االجتماعآلية التنسيق اإلقليمي، 

    
  الثاني/نوفمبر تشرين 26

  بيروت
اجتماع الطاولة المستديرة بشأن تأثير االحتالل اإلسرائيلي على األحوال المعيشية 

  للفلسطينيين
    

  الثاني/نوفمبر تشرين 27
  بيروت

  إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

    
  الثاني/نوفمبر تشرين 30

  بيروت
اجتماع فريق الخبراء حول آفاق تطوير تكنولوجيا الفضاء والسواتل في المنطقة 

  العربية
    

  الثاني/نوفمبر تشرين 30
  بيروت

  إطالق تقرير مقّومات الحكم في البلدان العربية

    
  األول/ديسمبر كانون 1

  عّمان
  االجتماع الخامس لمجلس إدارة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا

    
  كانون األول/ديسمبر 1-2

  عّمان
  المنتدى اإلقليمي لدبلوماسية العلوم والتكنولوجيا

    
  كانون األول/ديسمبر 1-2

  بيروت
  اجتماع فريق خبراء بشأن الحوكمة االقتصادية

    
  كانون األول/ديسمبر 1-2

  بيروت
اجتماع فريق خبراء بشأن مسببات التحول: أوضاع المؤسسات في البلدان المتضررة 

  من الصراعات
    
  األول/ديسمبر كانون 2

  الدار البيضاء
إطالق تقرير اإلسكوا حول تقييم التكامل االقتصادي العربي: نحو اتحاد جمركي 

  عربي
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  اسم االجتماع  مكان االجتماع وموعد انعقاده
    

    (تابع) األخيرالربع 
    
  كانون األول/ديسمبر  2-4

  الدار البيضاء
لة تمر اقتصاداتها بمرحورشة عمل بشأن تعزيز قدرات البلدان النامية والبلدان التي 

  انتقالية لتسهيل المرور الشرعي عبر الحدود والتعاون والتكامل اإلقليميين
    
  كانون األول/ديسمبر 6-7

  عّمان
) بشأن المرأة 2000( 1325 ورشة عمل لبناء القدرات بشأن تنفيذ قرار مجلس األمن

  والسالم واألمن
    
  األول/ديسمبر  كانون 7

  المنامة
-دورة اإلسكوا بشأن السياسات التمكينية لدعم الطاقة اإلنتاجية في المنطقة العربية

مجلس التعاون الخليجي (خالل المؤتمر الثاني إلدارة الطاقة) (بالتعاون مع مركز 
  للدراسات والبحوث البترولية) عبد هللالملك 

    
  كانون األول/ديسمبر 8-9

  بيروت
ديات التح –التشريعات واللوائح التنظيمية والمنافسة اجتماع فريق خبراء بشأن 

  والفرص في المنطقة العربية
    

  كانون األول/ديسمبر 10-12
  بيروت

  الدورة الثالثة للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة

    
  كانون األول/ديسمبر  14-15

  بيروت
خطة تنمية  أجل وضعورشة عمل بشأن تعزيز القدرات المؤسسية والشراكات من 

  شاملة تراعي االعاقة في المنطقة العربية
    

  كانون األول/ديسمبر  14-16
  القاهرة

ورشة عمل إقليمية بشأن مؤشرات التنمية المستدامة (بالتعاون مع شعبة اإلحصاء 
  وجامعة الدول العربية)

    
  كانون األول/ديسمبر 14-16

  بيروت
   درة المياهمؤتمر حول التعامل مع ُن 

    
  كانون األول/ديسمبر 15-17

  القاهرة
المؤتمر السنوي الخامس عشر المشترك بين اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

دارية بشأن تنفيذ خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد إلآسيا والمنظمة العربية للتنمية ا
  في المنطقة العربية 2015عام 

    
  األول/ديسمبر كانون 16

  بيروت
  اليوم التمهيدي لبناء القدرات بشأن حوكمة اإلنترنت

    
  كانون األول/ديسمبر  16-18

  بيروت
  الديمقراطي في اليمنورشة عمل تدريبية حول بناء القدرات للمشاركة في الحكم 

    
  كانون األول/ديسمبر 17-18

  بيروت
 اقتصاد اإلنترنت من - االجتماع السنوي الرابع للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت

  أجل التنمية المستدامة
    

  األول/ديسمبر كانون 18
  بيروت

  2030آفاق التنمية العربية: الرؤية  إطالق
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  اسم االجتماع  مكان االجتماع وموعد انعقاده
    

    (تابع) األخيرالربع 
    

  األول/ديسمبر كانون 21
  بيروت

: "ماذا تبقى من الربيع؟ مساٌر طويل 1 االجتماعية رقمإطالق ومناقشة تقرير التنمية 
  "نحو تحقيق العدالة االجتماعية في المنطقة العربية

    
  كانون األول/ديسمبر 21-22

  بيروت
أكاديمية  - لالستدامةاجتماع فريق الخبراء بشأن تقييم اإلنجازات، والرؤى المستقبلية 

 قطاع الحكومي في المنطقةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية لقادة ال
  العربية

    
  كانون األول/ديسمبر 22-23

  الرباط
بشأن إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والجهود  ستشاريةاخدمات 

  المبذولة من أجل حساب التكلفة االقتصادية للعنف 
    

  كانون األول/ديسمبر 29-30
  بيروت

) بشأن المرأة 2000( 1325األمن ورشة عمل لبناء القدرات بشأن تنفيذ قرار مجلس 
  والسالم واألمن

  
  


