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 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) 

 لجنة التنمیة االجتماعیة 
 عشرة   لثةالدورة الثا

 2021أیلول/سبتمبر  23-22، افتراضیةدورة 

 ن للمشاركی معلومات
 معلومات أساسیة  

االجتماعیة   التنمیة  لجنة  (اإلسكوا) بموجب  أنشئت  آسیا  لغربي  واالجتماعیة  االقتصادیة  اللجنة     قرار 
المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في قراره  اعتمده  ، الذي 1994أیار/مایو  31لمؤرخ ا ) 17-(د  198

و1994تموز/یولیو    26المؤرخ    1994/27 في  .  المشاركة  اللجنة  ھذه  إنشاء  من  الھدف  وصیاغة  تحدید  كان 
ورصد التقدم المحرز في البرامج  تماعیة؛  نشطة في مجاالت التنمیة االج المتعلقة ببرامج العمل واألاألولویات  

واألنشطة االجتماعیة في الدول األعضاء في اإلسكوا؛ وإعداد التوصیات الالزمة لتعزیز مسیرة التنمیة االجتماعیة  
تنفیذ القرارات والتوصیات الصادرة  ل في المنطقة؛ ومتابعة المؤتمرات الدولیة واإلقلیمیة وتنسیق الجھود اإلقلیمیة  

 مانة التنفیذیة لتنسیق األنشطة االجتماعیة المختلفة ومتابعة تنفیذھا.  اتصال مع األنقاط وتحدید  ؛ عنھا

االجتماعیة  وتَ  التنمیة  لجنة  عَ   دوراتھا عقد  وقد  سنتین.  دورمرة كل  بیروت،  قدت  في  الثانیة عشرة   تھا 
 . 2019تشرین األول/أكتوبر   9و  8 يف

 المكان وتاریخ االنعقاد  

للظروف الصحیة الراھنة، تُعقد الدورة الثالثة عشرة للجنة التنمیة االجتماعیة افتراضیاً عبر منصة  نظراً  
ابتداًء من الساعة العاشرة صباحاً. وسیتم موافاة    2021أیلول/سبتمبر  23و  22حدَُّد الحقاً، وذلك یومي  إلكترونیة تُ 

 المشاركین برابط االجتماع الحقاً عبر البرید اإللكتروني. 

 ون والمشاركات  المشارك 

ھت الدعوة إلى ممثلین وممثالت عن الدول األعضاء في اإلسكوا. والدعوة موّجھة أیضاً   عدد من  إلى  ُوّجِ
 للمشاركة في أعمال ھذه الدورة بصفة مراقب.   مات اإلقلیمیة والدولیة ذات الصلةالمنظّ 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/198_xvii_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/198_xvii_0.pdf
https://undocs.org/ar/E/1994/INF/6
https://undocs.org/ar/E/1994/INF/6
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 تیسیر أعمال ھذه الدورة واعتماد التوصیات  

مُ تماشیاً مع البیئة   األمانة التنفیذیة الدعم الالزم لتیسیرھا وإتاحة الوقت    االفتراضیة ألعمال الدورة، ستقَّدِ
الكافي للمناقشات. وستُِعدُّ مسودةً للتوصیات، منبثقة من الوثائق المعروضة، وترسلھا مسبقاً إلى رؤساء الوفود  

مانة التنفیذیة ھذه المسودة بتوصیات المشاركین  المشاِركة لمراجعتھا وتقدیم المالحظات الخطیة علیھا. وستُغني األ
یُ  التنفیذیة أن  المخصَّصة العتمادھا. وتأمل األمانة  الجلسة  في  المناقشات، وتعرضھا مجدداً  العمل  خالل  ل  سّھِ

لة.   التحضیري عملیّة اعتماد التوصیات ویعّوِض عّما یتیحھ االجتماع الشخصّي من فرٍص للمناقشة المطوَّ

 مدةاللغة الُمعتَ  

   األوراق  بعض   عرض   في اإلنكلیزیة  اللغة خدم ستَ وتُ   العربیة، باللغة  ومناقشاتھا  الدورة  أعمال تجري 
ن وستُ .  الحاجة عند   . والعربیة  اإلنكلیزیة   اللغتین  وإلى  من  الفوریة  الترجمة ؤمَّ

 التوقیت  

 یتقدم توقیت بیروت توقیت غرینتش بثالث ساعات.  

 راسالتالم 

 یُرجى توجیھ كافة المراسالت المتعلقة بھذه الدورة إلى:  

 مھریناز العوضي السیدة 
مدیرة مجموعة السكان والعدالة بین الجنسین  

 والتنمیة الشاملة في اإلسكوا 
 978650-1-961+ھاتف:  

 elawady@un.orgرید إلكتروني: ب

 السیدة نادین شلق 
 أبحاث مساعدة 

 978413-1-961+:  ھاتف 
 chalakn@un.org   برید إلكتروني: 
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