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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 المرأةلجنة 
 عاشرةالدورة ال
 2021 نوفمبر/الثانيتشرين  17-16 ،بيروت

 للمشاركين معلومات

 معلومات أساسية -1

المؤرخ  (22-)د 240نشئت لجنة المرأة عمالً بقرار اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( أ  
المؤرخ  2003/9، الذي اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في قراره 2003نيسان/أبريل  17
المشاركة في تحديد األولويات للبرامج واألنشطة المتعلقة بشؤون المرأة  اهوتشمل مهام. 2004تموز/يوليو  18

النهوض بشؤون المرأة وتمكينها؛ ورصد التطورات في وضع المرأة وفي وضع برنامج عمل اإلسكوا في مجال 
ومتابعة المؤتمرات الدولية واإلقليمية، في الدول األعضاء في اإلسكوا؛  ذات الصلةوالمؤشرات واإلحصاءات 

 وتنسيق الجهود اإلقليمية على صعيد تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها.

تشرين  27و 26عّمان، يومي في  تاسعةكل سنتين. وقد ع قدت الدورة المرة  اجتماعاتها وتعقد لجنة المرأة
 .2019الثاني/نوفمبر 

 المكان وتاريخ االنعقاد -2

 نوفمبر/ثانيتشرين ال 17و 16في بيت األمم المتحدة في بيروت، يومي  العاشرة للجنة المرأةت عقد الدورة 
، وتبدأ 2021 نوفمبر/ثانيتشرين ال 16 ،صباح يوم الثالثاء من العاشرةفي الساعة  المشاركينويبدأ تسجيل . 2021

واحدة من صباح اليوم نفسه. وتنتهي االجتماعات في الساعة ال والنصف عاشرةالجلسة االفتتاحية في الساعة ال
 .2021 نوفمبر/ثانيتشرين ال 17 ،األربعاء من بعد ظهر يوموالنصف 

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/240_xxii_0.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/documents/2003/resolution-2003-9.pdf
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ً فرصة في ظل الظروف الصحية الراهنة، و ً لمن  المشاركةستتاح أيضا  بذلك.  يرغبافتراضيا
 .كترونيلعبر البريد اإل ات الدورةموافاة المشاركين الحقاً برابط اجتماعتم تو

 المشاركة -3

اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة والوزارات والمجالس يشارك في الدورة ممثلون وممثالت عن 
ّج  ا قضايوالمنظمات الحكومية المعنية ب هت الدعوة إلى ممثلي المرأة في الدول األعضاء في اإلسكوا. كما و 

وإلى ممثلين  وممثالت حكومات الدول العربية غير األعضاء في اإلسكوا لحضور االجتماعات بصفة مراقب
وتمكين وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين  جامعة الدول العربية، ومنظمة المرأة العربية، وممثالت عن

 .المرأة، وبرامج األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني المعنية

 تيسير أعمال الدورة واعتماد التوصيات -4

م األمانة التنفيذية الدعم الالزم لتيسيرها وإلتاحة الوقت قّد  ألعمال الدورة، ست  المدمجة تماشياً مع البيئة 
للتوصيات، منبثقة من الوثائق المعروضة، وترسلها مسبقاً إلى رؤساء الوفود مسودةً  د  الكافي للمناقشات. وست ع  

وست غني األمانة التنفيذية هذه المسودة بتوصيات المشاركين  المشاركة لمراجعتها وتقديم المالحظات الخطية عليها.
العمل ل أن يسّه  نة التنفيذية صة العتمادها. وتأمل األماعرضها مجدداً في الجلسة المخص  تخالل المناقشات، و

 التحضيري عملية اعتماد التوصيات.

 تأشيرات الدخول -5

 يمكن للمشاركين والمشاركات الحصول على تأشيرات الدخول إلى لبنان من خالل السفارة اللبنانية 
وجود صعوبة . وفي حال ةفي بلدانهم. وي ستحسن إرفاق رسالة الدعوة الموجهة إليهم من اإلسكوا عند طلب التأشير

، على أن تتم موافاتها بصورة هافي الحصول على التأشيرة، تعمل األمانة التنفيذية على المساعدة في إصدار
 ملونة عن جواز السفر في أقرب فرصة ممكنة.

دخول إلى لبنان على الرابط التالي: ال اتويمكن االطالع على شروط الحصول على تأشير
http://www.general-security.gov.lb/ar/posts/159. 

 إجراءات السفر وتكاليف اإلقامة والتنقل -6

 دامجة وطنية سياسات تصميم في الدول لدعم اإلسكوا أدوات حزمة" بشأنالعمل  ورشة تنظيمإطار  في
 األمانة التنفيذية لإلسكوا خالل أعمال الدورة، تتكفل ست عقد التي ،"المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة لمنظور

 .اإلسكوا األعضاء في دولالمن كل دولة من  ثنيناين لمشارك  بحجوزات الطيران ونفقات السفر 

 بيروت القريبة في أحد فنادق  ةقاماإلتقترح األمانة التنفيذية أن يقوم المشاركون والمشاركات بحجز و
من مقر اإلسكوا. وقد أ عدت قائمة بالفنادق التي تقدم أسعاراً خاصة للمشاركين في اجتماعات اإلسكوا، وسوف 

رجى اإلشارة إلى المشاركة في الدورة ترسلها لهم بواسطة البريد اإللكتروني. وللحصول على السعر المخفض، ي  
رجى من المشاركات والمشاركين ترتيب توصيل من وإلى المطار، ي  . وفيما يتعلق بخدمة المرأةللجنة ال عاشرةال

 ذلك بالتنسيق مباشرة مع إدارة الفندق.

http://www.general-security.gov.lb/ar/posts/159
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عت مدة -7  اللغة الم 

 بعض األوراق  ضفي عر ةة العربية، وت ستخدم اللغة اإلنكليزيباللغومناقشاتها تجري أعمال الدورة 
ن الترجمة الفورية من وإلىعند الحاجة. وس  والعربية. ةاإلنكليزي اللغتين ت ؤم 

 لخدمات الطبيةا -8

من  ،ت ؤم ن للمشاركين والمشاركات الخدمات الطبية الالزمة في اإلسكوا خالل ساعات العمل الرسمية
من الساعة السابعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر. وتقع العيادة  ،الجمعة يوم ثنين إلىاإليوم 

 (.1146أو  1145، رقم الهاتف الداخلي F-147إلى  F-145ت األمم المتحدة )المكاتب في الطابق األول من بي

 ويمكن طلب المساعدة والتوجيهات الالزمة باالتصال على األرقام التالية:

 رقم الهاتف المركز الوظيفي سماإل

 +961-1-978144 طبيبة د. جوزيت صفير

 +961-1-978145 ممرضة السيدة لينا سوبرا

 +961-1-978146 ممرضة السيدة مايا لوقا

 +961-1-978139 موظفة إدارية السيدة لميا الحاج

وفي بيروت العديد من المستشفيات المزّودة بأجهزة طبية كفؤة، ومنها أربعة مستشفيات جامعية رئيسية 
 ضمن مسافة قريبة من بيت األمم المتحدة:

 رقم الهاتف  المستشفى

+961-1-374374/350000  للجامعة األميركية في بيروتالمركز الطبي   

+961-1-615300/615400  مستشفى أوتيل ديو دو فرانس  

 المركز الطبي لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي
 

441000-1-961+  

1287/575700-1-961+  

+961-1-830000  مستشفى رفيق الحريري الجامعي  

 األمن والسالمة -9

( في اإلسكوا على مدار الساعة، 1025يعمل قسم األمن والسالمة )الطابق األرضي، رقم الهاتف الداخلي 
وهو على اتصال بجميع أجهزة خدمات الطوارئ والسلطات المختصة في هذا المجال. ويبقى موظفو األمن 

لمعلومات حول كيفية االتصال جاهزين لتقديم المساعدة في جميع المسائل المتعلقة باألمن والسالمة ولتوفير ا
 بموظفي اإلسكوا عند الضرورة.



E/ESCWA/C.7/2021/INF.1 

 
-4- 

 

 

 خدمات اإلنترنت -10

 (MZ)يمكن االتصال بشبكة اإلنترنت الالسلكية في جميع طوابق المبنى، بما فيها الطابقين الوسطي 
الرمز الملصق في األماكن العامة  خدام. ولالتصال باإلنترنت، الرجاء استحيث قاعات االجتماعات (B1)والسفلي 

صالة مجهزة بكمبيوترات لتسهيل استخدام البريد  (B1)في كل طابق من الطوابق. كما تتوفر في الطابق السفلي 
 اإللكتروني واإلنترنت.

 خدمات االتصاالت -11

  80أو  76أو  71أو  70أو  03، والهاتف النقال 01، ورمز منطقة بيروت هو +961رمز لبنان هو 
. 03. ولالتصال برقم في لبنان من الخارج، يجب حذف الصفر من رمز المنطقة ومن رمز الهاتف النقال 81 أو

 ، يليه رمز الهاتف النقال أو المنطقة، ومن ثّم +961ولالتصال من خارج لبنان مثالً، يمكن طلب رمز البلد 
  أو xxxxxx-3-961+ لالتصال ببيروت، أو xxxxxx-1-961+رقم الهاتف المؤلف من ستة أرقام )

+961-70-xxxxxx .)مثالً لالتصال بالهواتف النقالة 

 . ويمكن االتصال داخل لبنان بأي موظف +961-1-981301ورقم الهاتف الرئيسي في اإلسكوا هو 
 تليه األرقام الثالثة األخيرة من رقم الهاتف الداخلي الرباعي الخاص به.  01-978في اإلسكوا بطلب الرقم 

. أما المكالمات 01-978900، يتم االتصال به داخل لبنان بطلب الرقم التالي 1900ن رقم الهاتف الداخلي فإذا كا
 الداخلية ضمن بيت األمم المتحدة، فت جرى بطلب الرقم الداخلي الرباعي.

 ، F-229ويمكن طلب المعلومات عن االتصاالت الهاتفية من وحدة االتصاالت في اإلسكوا )المكتب 
. كما يمكن إجراء المكالمات 9(، واالتصال بعامل)ة( الهاتف في المبنى بطلب الرقم 1229هاتف الداخلي رقم ال

 الهاتفية وتوجيه رسائل الفاكس واالستفادة من الخدمات البريدية، على أن ت دف ع تكاليفها نقداً.

 السياحة -12

من المعالم األثرية واألماكن السياحية. وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع  في لبنان عدٌد كبيرٌ 
. وفي بيروت عدٌد من وكاالت السياحة التي تؤّمن حافالت حديثة http://www.lebanon.com/tourismالتالي: 

 في جميع أنحاء لبنان. لزيارة المواقع األثرية والسياحية

 النقل -13

 ً من مكاتب تأجير السيارات الخاصة ومكاتب سيارات األجرة. وتستخدم  كبيرٌ  عددٌ  في المدينة أيضا
 على نطاق واسع. التطبيقات الشائعة لطلب سيارات األجرة عبر اإلنترنت

http://www.lebanon.com/tourism/
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 بعض أرقام سيارات األجرة الخاصة:

 الرقم اسم الشركة

Charlie Taxi 1514 

Allo Taxi 1213 

Trust Taxi 961-1-427777 

Geryes Taxi 
+961-1-333666  

+961-3-222600 

Alliance Taxi 
+961-1-245555 

+961-3-010555 

White Taxi 
+961-1-513593 

+961-71-722199 

 التوقيت -14

 يتقدم توقيت بيروت توقيت غرينتش بساعتين.

 الطقس -15

 درجة مئوية. 21و 15من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خالل فترة انعقاد االجتماع بين 

 التيار الكهربائي -16

 فولط متردد. الرجاء االنتباه إلى أن المقبس الكهربائي في لبنان ذو منفذين. 220التيار الكهربائي 

 أرقام مفيدة في لبنان -17

 112 قوى األمن الداخلي )الشرطة(

 125 المدنيالدفاع 

 175 فوج اإلطفاء

 140 الصليب األحمر

 1515 دليل أرقام الهاتف )أوجيرو(

 150 استعالمات مطار بيروت الدولي
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 التراس  الم   -18

 :لىإالت المتعلّقة بهذه الدورة راس  يرجى توجيه جميع الم  

 السيدة مهريناز العوضي
العدالة بين مديرة مجموعة السكان و
 الجنسين والتنمية الشاملة

 +961-1-978650هاتف: 
 elawady@un.orgبريد إلكتروني: 

 

 السيدة ندى دروزة
 في اإلسكوا رئيسة مركز المرأة
العدالة بين الجنسين مجموعة السكان و

 الشاملة والتنمية
 +961-1-978658هاتف: 

 nada.darwazeh@un.orgبريد إلكتروني: 

----- 

https://www.unescwa.org/clusters/2
https://www.unescwa.org/clusters/2
https://www.unescwa.org/clusters/2
mailto:elawady@un.org
https://www.unescwa.org/clusters/2
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