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 والماليةقطاع الموارد البشرية 
 إدارة المؤتمرات وشؤون المقر

        

  
 بيــــان

 تفصيلـــــي باالجتماعـــــات التـــــي ستعقـــــد 
 2022( فربايرخـــالل شهـــر )

 

 مالحظات الساعة القاعة االجتمـــــــاع التاريخ اإلدارة املعنية م

إدارة شؤون البيئة   .1
 3/2-31/1 واالرصاد الجوية

تفاقياااات ( للفريااال اليرااااي الميااااي لمتالياااة اال 20االجتماااا   
 حضوري صباحا   األندلسية البيئية الدولية الخاصة لمكافحة التصحر والتاو  البيولوجي.

إدارة التامية المستدامة   .2
 1/2 والتياون الدولي

اجتمااا  لناانن مااانااة اسااتراتيجية المابمااة اليرايااة للتاميااة 
 حضوري صباحا   4 اإلدارية.

 حضوري صباحا   5 اجتما  لجاة تطوير االستراتيجية اليراية للسياحة. 2/2-1 إدارة الاقل والسياحة  .3
4.  

أمانة المجلس 
 االاتصادي واالجتماعي

 حضوري صباحا   الكبرى  اتصادي واالجتماعي.اجتما  اللجاة االجتماعية للمجلس اال 6/10
 حضوري صباحا   الكبرى  اجتما  اللجاة االاتصادية للمجلس االاتصادي واالجتماعي. 7-8/2  .5

6.  9/2 
اجتما  المجلاس االاتصاادي واالجتمااعي علاى مساتوى  باار 

 حضوري صباحا   الكبرى  المسؤولين.

7.  10/2 
( للمجلــ  109اجتماعــات الــدارة العاديــة )

 االقتصادي ااالجتماعي
 حضوري صباحا   الكبرى 

إدارة التامية المستدامة   .8
 فياليات الاسخة الرالية لألسبو  اليراي للتامية المستدامة. 13/2 والتياون الدولي

 الكبرى 
 األندلسية

4+5 
 حضوري صباحا  

 13/2 إدارة حقوق اإلنسان  .9
16-17/2 

يااة  لجاااة ( لمكتاال لجاااة حقااوق اإلنسااان اليرا56االجتمااا   
 حضوري صباحا   المغراية الميثاق(.

 15/2-14 إدارة حقوق اإلنسان  .10
لجاااة الميثاااق  –( للجاااة حقااوق اإلنسااان اليرايااة 19الاادورة  

 حضوري صباحا   األندلسية مااانة التقرير الدوري الثاني لجمهورية اليراق.

إدارة الصحة والمساعدات   .11
 حضوري صباحا   4 ة جائزة الطبيل اليراي.االجتما  الثالث للجا 15/2-14 اإلنسانية

إدارة التكامل االاتصادي   .12
 17/2-15 اليراي

االجتما  التاساع للجااة الخبارال المختصاين لفان الماا عاات 
 حضوري صباحا   5 في إطار ماطقة التجارة الحرة اليراية الكرى.

إدارة الملكية الفكرية   .13
 حضوري صباحا   4 لفاية للملكية الفكرية.االجتما  التاسع للجاة ا 17/2-16 والتاافسية

 19/2 البرلمان اليراي  .14
المؤتمر الرالع للبرلمان اليراي ورؤسال المجالس والبرلماناات 

 حضوري صباحا   الكبرى  اليراية.
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 مالحظات الساعة القاعة االجتمـــــــاع التاريخ اإلدارة املعنية م

 21/2 إدارة حقوق اإلنسان  .15

ل عاان اللجاااة اجتمااا  فرياال اليماال مفتااوة الينااوية المابثاا
اليراية الدائماة لحقاوق اإلنساان والمخصار لدراساة منارو  
اإلعاا ن اليراااي لمااجنااة جميااع أشااكا  اليااا   ااد الماارأة 

 والفتاة.

 حضوري صباحا   األندلسية

إدارة الحد من التسلح   .16
 22/2-21 ونز  الس ة

االجتمااا  الثااامن والخمسااين للجاااة  بااار المسااؤولين الياار  
ألساالحة الاوويااة وايرجااا ماان أساالحة الاادمار الميايااة لقنااايا ا

 النامل".
 حضوري صباحا   5

 22/2 البرلمان اليراي  .17
الجلسااة الثالثااة لاادور االنيقاااد الثاااني ماان الفصاال التناارييي 

 حضوري صباحا   الكبرى  الثالث للبرلمان.

 حضوري صباحا   األندلسية نسان.( للجاة اليراية الدائمة لحقوق اإل 49الدورة اليادية   24/2-22 إدارة حقوق اإلنسان  .18

 23/2-22 إدارة النؤون القانونية  .19
( لفرياااال الخباااارال الياااار  المياااااي لمكافحااااة 30االجتمااااا   

 حضوري صباحا   4 اإلرجا .

إدارة الصحة والمساعدات   .20
 24/2-23 اإلنسانية

االجتمااا  الحااادي عنااار للجاااة الفاياااة االستنااارية لمجلاااس 
 حضوري صباحا   5 و رال الصحة الير .

إدارة الثقافة وحوار   .21
 حضوري صباحا   األندلسية االحتفا  بيوم التراث الثقافي اليراي. 27/2 الحنارات

إدارة النؤون المالية   .22
 27/2 والموا نة

-8718اجتما  اللجاة مفتوحة الينوية لمااانة القرار راا  
 حضوري صباحا   5 .9/9/2021( بتاريخ 156د  

إدارة النؤون المالية   .23
 28/2 والموا نة

اجتما  فريل اليمال المناكل وفقاا  لقارار مجلاس الجامياة راا  
، وذلك لمااانة ومتالياة توصايات 4/3/2020بتاريخ  8508

 .2020، 2019الهيئة اليليا للراالة اليامة ليامي 
 حضوري صباحا   5

 


