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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 
 التنفيذيةاللجنة 

 الرابعاالجتماع 
  2017 ديسمبر/ولكانون األ 14-13 ،بيروت

 
 
 

 مذكرة توضيحية
 

 معلومات أساسية  -1
 

 االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( األمم المتحدة لجنة التنفيذية بموجب قرار أنشئت اللجنة  
تغيير اسم اللجنة الفنية إلى بشأن ، 2014في دورتها الثامنة والعشرين التي عقدت في أيلول/سبتمبر ( 28-)د 320

وتعديل صالحياتها لكي تضطلع بدور أكبر في توجيه وتنسيق أنشطة اللجنة في الفترة ما بين الدورات اللجنة التنفيذية 
عن متابعة  تنفيذ التوصيات وتطبيق جداول األعمال التي تمت مناقشتها، فضاًلاللجنة التنفيذية  كما تتابع.  الوزارية

التنفيذية اجتماعاتها وتعقد اللجنة .  2030ية المستدامة لعام بما في ذلك خطة التنم ،القضايا اإلقليمية والعالمية الهامة
 .2017 مايو/يارأ 7و 6، يومي الرباطفي  لثالثمرة كل ستة أشهر، وقد عقدت اجتماعها ا

 
 مواضيع البحث والمناقشة  -2

 
بشأن  الدوحةتنفيذ إعالن متابعة  الرابعاجتماعها في  التنفيذيةاللجنة  ستناقشهاع التي يضامن أبرز المو 

والقرارات الصادرة عن الدورة الوزارية التاسعة  ،في الدول العربية 2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
وتندرج .  الثالثصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها لتنفيذ التوصيات امتابعة كذلك ووالعشرين لإلسكوا، 

، حيث ستعرض األمانة التنفيذية تمويل التنمية المواضيع التالية: والعالميةالقضايا اإلقليمية بفي إطار البند المتعلق 
تنفيذ خطة عمل أديس أبابا  والثاني عن آلياتبطاقة اداء تمويل التنمية في المنطقة العربية  تقريرين أحدهما عن

رؤية اإلسكوا و ؛مركز عربي لسياسات المناخوتخصيص  وأولويات المنطقة العربية في مجال تمويل التنمية؛
سكوا إلرؤية او ؛بعاد في المنطقة العربيةالفقر المتعدد األو لتطوير نظام نقل متعدد األنماط في المنطقة العربية؛

 ؛ باإلضافة إلىحساب التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية؛ واعنزالانتهاء بعد لإلنعاش 
 ترح.مواضيع أخرى وفق جدول األعمال المق
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 جدول األعمال وتنظيم األعمال  -3

 
للجنة  الرابعلالجتماع والشروح جدول األعمال المؤقت  E/ESCWA/2017/EC.4/L.1تتضمن الوثيقة  
 .E/ESCWA/2017/EC.4/L.2.  أما تنظيم األعمال المقترح فيرد في الوثيقة التنفيذية

 
 والمشاركات المشاركون  -4

 
الخبرة والمهتمين بالمواضيع  ذوات/، وذويالدول األعضاء في اإلسكوا ممثالت/يممثل جهت الدعوة إلىُو 

 االجتماعات الحكوميةالمطروحة.  وبحسب األنظمة المعمول بها في األمم المتحدة، تتكفل الحكومات المشاركة في 
 .بتكاليف سفر وإقامة ممثليها

 
 انعقاد االجتماعمكان تاريخ و  -5

 
 ديسمبر/ولألكانون ا 14و 13، يومي بيروت فيمم المتحدة األ بيتفي  للجنة التنفيذية الرابعاالجتماع عقد ُي 

، وتعقد الجلسة 2017 ديسمبر/ولألكانون ا 13 ربعاءألاالساعة التاسعة من صباح تمام  .  ويبدأ التسجيل في2017
من بعد ظهر  الثانيةجتماعات في تمام الساعة االوتنتهي  .االفتتاحية في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم نفسه

  .2017 ديسمبر/ولكانون األ 14 الخميسيوم 
 

 اللغة المعتمدة  -6
 

تجري أعمال الدورة ومناقشاتها باللغة العربية، وتستخدم اللغة اإلنكليزية في عرض بعض األوراق عند  
 والعربية. وستؤمن الترجمة الفورية من وإلى اللغتين اإلنكليزية الحاجة. 

 
 تأشيرات الدخول  -7

 
 .هم مباشرةانفي بلدلبنان من خالل سفارة إلى لبنان شيرة الدخول أيمكن للمشاركين الحصول على ت 

 
 اإلقامة والتنقل  -8

 
 القريبة  بيروتبحجز إقامتهم في أحد فنادق  المشاركات/أن يقوم المشاركوناألمانة التنفيذية قترح ت 

 ، في اجتماعات اإلسكوا وقد أعدت قائمة بالفنادق التي تقدم أسعارًا خاصة للمشاركين.  مقر اإلسكوامن 
 :على الرابط التالي، كما أنها متاحة مباشرة للمشاركين بواسطة البريد اإللكتروني هاوسوف ترسل

 beirut.un.org/system/files/document_link/hotels_list_apr2017.pdf-https://iseek.   وللحصول على السعر
اللجنة التنفيذية الذي تنظمه اإلسكوا. وفي المخفض، يرجى من المندوبين اإلشارة إلى أنهم يشاركون في اجتماع 

 ما يتعلق بخدمة التوصيل من وإلى المطار، يرجى من المشاركين ترتيب ذلك بالتنسيق مباشرة مع إدارة الفندق.
 

 التوقيت  -9
 

 .بساعتينتوقيت غرينتش  بيروتيتقدم توقيت  

https://iseek-beirut.un.org/system/files/document_link/hotels_list_apr2017.pdf
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 الطقس  -10

 
 درجة مئوية.  20و 15 خالل فترة انعقاد االجتماع بينفي بيروت من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة  

 

 العمالت وأسعار الصرف  -11
 

 .  وسعر الصرف المعمول به الجمهورية اللبنانيةالوحدة النقدية األساسية لعملة  يه الليرة اللبنانية 
 لكل دوالر أمريكي.ليرة لبنانية  1510.98 لبنان هوفي أسواق 

 
 المراسالت  -12

 
 إلى: بهذا االجتماعيرجى توجيه كافة المراسالت المتعلقة  

 
 كريم خليلالسيد  
اللجنة االقتصادية واالجتماعية أمين سر  
 لغربي آسيا 
 961-1-978501هاتف:  
 kalil31@un.org بريد إلكتروني: 

 

 السيدة شادية عبداهلل 
 مساعدة إدارية 
 961-1-978501هاتف:  
 abdallah6@un.orgبريد إلكتروني:  
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