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 والماليةقطاع الموارد البشرية 
 إدارة المؤتمرات وشؤون المقر

   

  
 بيــــان

 تفصيلـــــي باالجتماعـــــات التـــــي ستعقـــــد 
 2021( ديسمربخـــالل شهـــر )

 

 مالحظات الساعة القاعة االجتمـــــــاع التاريخ اإلدارة املعنية م

اإلدارة العسكرية ومجلس   .1
 2/12-28/11 السلم واألمن العربي

ئددس  النددةوة المسمسددة والع ددرين للسددسدة ر  ددس    
 حضوري صبسحس   5 التةريب في القوا  المسلحة العربية.

إدارة شؤون الب ئة   .2
 2/12-29/11 واألرصسد الجوية

الددةورة العسد ددة السسد ددة والللجدد ن للجنددة العربيددة 
 صبسحس   األنةلسية الةائمة لألرصسد الجوية"

50 
 مشارك

إدارة التكسمل االقتصسدي   .3
 1/12-30/11 العربي

لفريق المبدرا  فدي مجدسل المنسفسدة ( 16االجتمسع )
 حضوري صبسحس   4 االحتكسرا  للةول العربية.  ومراقبة 

إدارة التكسمل االقتصسدي   .4
 2/12-30/11 العربي

( للجنة المبرا  القدسنون  ن الممتصد ن 8االجتمسع )
بآليددة وسددوية المنس فددس  فددي إةددسر منةقددة التجددسرة 

 الحرة العربية الكبرى.
 حضوري صبسحس   2

إدارة أوروبس والتعسون   .5
 1/12 العربي األوروبي

والجسنددددب اجتمددددسع ونسدددديقي ندددد ن األمسنددددة العسمددددة 
 حضوري صبسحس   6 .المغربي والجسنب الرو ي

إدارة منظمس  المجتمع   .6
 5/12 المةني

الجلسة االفتتسحية الحتفسلية النسمة اللسللدة لقدلدة 
 حضوري صبسحس االنةلسية .مؤ سة األم ر محمة نن فهة

 5/12 القسنونية إدارة ال ؤون   .7
( للمكتدددب التنف دددلي لمجلدددس و را  67االجتمدددسع )

 حضوري صبسحس   2 العةل العرب.

إدارة التكسمل االقتصسدي   .8
 6/12-5 العربي

االجتمدددسع السدددسبع لفريدددق العربدددي لقوافدددة المن ددد  
 حضوري صبسحس   5 العربية.

إدارة التربية والتعليم   .9
 6/12 والبحث العلمي

نة التنس ق العليس للعقة العربي االجتمسع السسبع للج
 صبسحس   2 (.2024-2015لمحو األمية ووعليم الكبسر )

50 
 حضوري

 حضوري صبسحس   الكبرى  ( جمللس وزراء العدل العرب.37الدورة ) 6/12 إدارة ال ؤون القسنونية  .10

إدارة الصحة والمسسفةا    .11
 7/12-6 اإلنسسنية

س  اجتمددددسع اللجنددددة الفنيددددة اال ت ددددسرية للت ددددريع
 حضوري صبسحس   4 الصحية.

 6/12 إدارة السيس س  السكسنية  .12
اجتمسع المكتدب التنف دلي للمجلدس العربدي للسدكسن 

 حضوري صبسحس   1 والتنمية.
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 7/12 إدارة النقل والسيسحة  .13
( للمكتدددب التنف دددلي للمجلدددس 29اجتمدددسع الدددةورة )

 الو اري العربي للسيسحة.
2 

 حضوري صبسحس   المغربية

 7/12 س س  السكسنيةإدارة السي  .14
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

8/12 

اجتمدددسع الدددةورة اللسللدددة للمجلدددس العربدددي للسدددكسن 
 والتنمية.

 األنةلسية
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

2 
 حضوري  بسحس  ص

 وزراء

إدارة منظمس  المجتمع   .15
 8/12 المةني

حفل جسئزة األم ر محمة نن فهة ألفضل أدا  خ ري 
 حضوري صبسحس   األنةلسية في الوةن العربي في دوروهس اللسنية.

إدارة المنظمس    .16
 8/12 واالوحسدا  العربية

المؤومر العلمي العربي الحدسدي ف در وحدن فندوان 
العلميددددة فددددي ننددددس  ووةددددوير  "وكسمددددل المؤ سددددس 

 المجتمعس  بسلةول العربية".
 حضوري 15:00 األنةلسية

إدارة التكسمل االقتصسدي   .17
 حضوري صبسحس   4 ( للجنة االوحسد الجمركي العربي.37االجتمسع ) 9/12-8 العربي

 9/12-8 إدارة النقل والسيسحة  .18
ـــدورة ) ـــوزاري 24اجتمـــاع ال ـــس ال ( للمجل

 حضوري صبسحس   الكبرى   العربي للسياحة.

19.  

 إدارة حقوق اإلنسسن

12/12 

 ددعسدة السددف رة دف ءيفددس  أنددو مزالددة األمدد ن لقددس  
رئيس قةسع ال ؤون االجتمسعيدة  –العسم المسسفة 

مددع نسئبددة مفوألددة األمددم المتحددةة السددسمية لحقددوق 
 اإلنسسن الس ةةف نةى النسشف.

 حضوري صبسحس   المغربية

20.  12-13/12 

ي الرابدددع ر يدددع المسدددتوى لحمس دددة المدددؤومر اإلقليمددد
ووعزيدددز حقدددوق اإلنسدددسن حدددول "ودددةاعيس  جسئحدددة 

فلى حقوق اإلنسسن في منةقدة ال درق  19كوف ة 
 األو ط وشمسل أفريقيس".

 حضوري صبسحس   األنةلسية
 ترمجة 

إدارة التكسمل االقتصسدي   .21
 العربي

12-13/12 

( للجنددددة مفتوحددددة العضددددوية إلفددددةاد 3االجتمددددسع )
لقددسنون حمس ددة المسددتهل  فددي الددةل ل اال ترشددسدي 

 الةول العربية.
 حضوري صبسحس   4
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 13/12-12 إدارة الةسقة  .22
اجتمددددسع فريددددق درا ددددة الددددربط الكهربددددسئي العربددددي 

 حضوري صبسحس   2 ال سمل.

 14/12-12 إدارة شؤون فلسة ن  .23
( لمددددؤومر الم ددددرف ن فلددددى شددددؤون 107الددددةورة )

 حضوري صبسحس   5 الفلسة ن  ن في الةول العربية المضيفة.

إدارة الصحة والمسسفةا    .24
 15/12-14 اإلنسسنية

اجتمددددسع اللجنددددة اال ت ددددسرية العربيددددة للتمددددري  
 حضوري صبسحس   4 والقبسلة.

 14/12 إدارة المجتمع المةني  .25
حفدددل إحيدددس  مدددرور خمسددد ن فسمدددس  فلدددى ا دددتقلل 

 حضوري صبسحس   األنةلسية مملكة البحرين.

إدارة التكسمل االقتصسدي   .26
 حضوري صبسحس   2 ( للجنة التنف ل والمتسبعة.52االجتمسع ) 16/12-14 العربي

 15/12 إدارة الةسقة  .27
اجتمددددسع م ددددترء للمبددددرا  مددددن اللجنتدددد ن )لجنددددة 

 حضوري صبسحس   األنةلسية لجنة الةسقة المتجةدة(. –الكهربس  

 16/12 إدارة الةسقة  .28
اجتمدسع المكتدب التنف دلي للمجلدس الدو اري العربدي 

 حضوري صبسحس   األنةلسية للكهربس .

29.  
إدارة المنظمس  
 واالوحسدا  العربية

19/12 
اجتمدددسع اللجندددة الفنيدددة المعنيدددة نةرا دددة األنظمدددة 

 شخص 60 صبسحس   األنةلسية الموحةة للمنظمس  العربية المتمصصة.

30.  20-21/12 
اجتمدددددسع لجندددددة المنظمدددددس  للتنسددددد ق والمتسبعدددددة 

 شخص 60 صبسحس   األنةلسية في.المنبلقة فن المجلس االقتصسدي واالجتمس

إدارة التكسمل االقتصسدي   .31
 22/12-20 العربي

االجتمددددسع التمه ددددةي للتقريددددر االقتصددددسدي العربددددي 
 حضوري صبسحس   5 الموحة.

 23/12-21 إدارة حقوق اإلنسسن  .32

ورشددة وةريبيددة حددول "المعددسل ر الةوليددة واإلقليميددة 
  إلفددةاد ووقددة م التقددسرير ومتسبعددة ونف ددل التوصدديس

 في مجسل حقوق اإلنسسن".
 شخص 40 صبسحس   2

إدارة الصحة والمسسفةا    .33
 حضوري صبسحس   4 االجتمسع اللسلث لجسئزة الةب ب العربي. 22/12-21 اإلنسسنية
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 إدارة حقوق اإلنسسن  .34
26/12 

 ـــــــــــــــــــ
29-30/12 

االجتمسفس  الةاخلية لمكتدب لجندة حقدوق اإلنسدسن 
 حضوري صبسحس   المغربية العربية.

 28/12-27 إدارة حقوق اإلنسسن  .35
جلسدددددس  منسق دددددة التقريدددددر الدددددةوري األول لةولدددددة 

 حضوري صبسحس   األنةلسية الكوين.

 29/12 إدارة حقوق اإلنسسن  .36
اجتمسع الةول العربية األةدرا  فدي الم لدسق العربدي 

 حضوري صبسحس   األنةلسية لحقوق اإلنسسن.
 


