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  اـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

 
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  لجنة التنمية االجتماعية

  السابعةالدورة 
  2009أكتوبر /تشرين األول 27- 26بيروت، 

  
  

  مذكرة توضيحية
  

 معلومات أساسية  -1
  

  ) سكوااإل(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا أنشئت لجنة التنمية االجتماعية بموجب قرار  
، بشأن إنشاء لجنة التنمية االجتماعية في اللجنة االقتصادية 1994مايو /أيار 31المؤرخ ) 17-د( 198

بموجب قراره  االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة اعتمده المجلسواالجتماعية لغربي آسيا، والذي 
تعزيز التعاون اإلقليمي عن جنة للوكان الهدف من إنشاء هذه ا . 1994 يوليو/موزت 26 المؤرخ 1994/27

طريق مشاركة الجهات المعنية في البلدان األعضاء على نحو فعال في تخطيط برامج عمل اإلسكوا في مجال 
 1997عام ي وقد عقدت لجنة التنمية االجتماعية دورتها األولى في عمان ف.  وتنفيذهااالجتماعية التنمية 

على  2005و 2002و 2001و 1999والدورات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة في بيروت في األعوام 
في بيت األمم المتحدة في  وتعقد اللجنة دورتها السابعة.  2007التوالي، والدورة السادسة في عمان في عام 

  . 2009أكتوبر /تشرين األول 27و 26بيروت يومي 
  

  هداف األ  -2
  

توفير اإلطار الرسمي لمناقشة المقترحات وصياغة إلى  التنمية االجتماعية تهدف الدورة السابعة للجنة  
  امج نالبر اطوير هذوسبل تفي مجال التنمية االجتماعية سكوا امج عمل اإلنالتوصيات المتعلقة بتصميم بر

كما تهدف إلى عرض ومناقشة إنجازات إدارة التنمية االجتماعية في اإلسكوا .  وما يتضمنه من أنشطة
وتشكل المعلومات التي .  والتقارير التي أعدتها حول األولويات التي تتابعها في مجال التنمية االجتماعية

في دورتها السابعة أساساً للمناقشة وتبادل االجتماعية نمية تتضمنها الوثائق والتقارير المقدمة إلى لجنة الت
الخبرات وتقديم المقترحات، علماً بأن اإلسكوا تسعى دائماً إلى الحصول على أهم المستجدات والبيانات 
اإلحصائية واإلجراءات والتدابير التي تتخذها البلدان األعضاء، وذلك لكي تتمكن من تقديم خدمات متميزة، 

ذلك تسهيل التفاوض واعتماد مواقف مشتركة واستراتيجيات وبرامج وخطط عمل إقليمية إزاء مختلف  بما في
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منبراً للحوار يتيح للبلدان  وبذلك تشكل هذه الدورة.  القضايا االجتماعية التي تناقش في المنتديات الدولية
ولذلك تأمل .  تنمية االجتماعيةجميع المجاالت الخاصة بال ياألعضاء تبادل الخبرات وتقديم المقترحات ف

األمانة التنفيذية أن تخرج هذه الدورة بتوجهات ومقترحات عملية حول تعزيز االستفادة من األنشطة 
في مجال التنمية االجتماعية  2011- 2010والخدمات التي يتضمنها برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين 

  .ية في اإلسكواوالتي تضطلع بتنفيذها إدارة التنمية االجتماع
  

  جدول األعمال  -3
  

جدول األعمال المؤقت والشروح للدورة السابعة  E/ESCWA/SDD/2009/IG.2/L.1تتضمن الوثيقة   
  .للجنة التنمية االجتماعية

  المشاركون   -4
  

الحكومات المشاركة في  وتتحمل.  يشارك في اجتماعات هذه الدورة ممثلون عن البلدان األعضاء 
المنظمات وستدعى  . وفق القواعد المعمول بها في األمم المتحدة ات سفر ممثليها وإقامتهمالدورة نفق

في أعمال هذه الدورة بصفة ذات الصلة إلى المشاركة  والمنظمات األهلية والمؤسسات الدولية واإلقليمية
  .ن تتحمل أيضاً نفقات سفر ممثليها وإقامتهمأمراقب، على 

  
  االجتماعية لسياسةالمنتدى العربي حول ا -5

  
تعقد إدارة التنمية  والعشرين لإلسكوا، رابعةالصادر عن الدورة ال )24- د( 277عمالً بالقرار  

، وذلك عقب انتهاء أعمال الدورة السابعة "المنتدى العربي حول السياسة االجتماعية"االجتماعية في اإلسكوا 
كما ينظم ضمن فعاليات المنتدى .  2009أكتوبر /تشرين األول 29و 28للجنة التنمية االجتماعية، يومي 

كتب ومنشورات وملصقات، حيث يمكن استخدام مواد فيه عرض تُ معرض المعرفة حول السياسة االجتماعية
مذكرة توضيحية وستصدر .  سمعية بصرية للتعرف إلى أعمال المنظمات والهيئات المشاركة في هذا المجال

  .خاصة بالمنتدى تتضمن التفاصيل المتعلقة بالجلسات والمشاركين
  

  المكان والزمان  -6
  

 27و 26تعقد لجنة التنمية االجتماعية دورتها السابعة في بيت األمم المتحدة في بيروت، يومي  
يوم نصف من صباح ويبدأ تسجيل المشاركين في تمام الساعة التاسعة وال.  2009أكتوبر /تشرين األول

، ويجري االفتتاح في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم نفسه، 2009أكتوبر /تشرين األول 26االثنين 
.  2009أكتوبر /تشرين األول 27وتنتهي اجتماعات الدورة في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثالثاء 

" المنتدى العربي حول السياسة االجتماعية"االجتماعية، يعقد قب انتهاء أعمال الدورة السابعة للجنة التنمية عو
 28الذي يترافق مع معرض المعرفة حول السياسة االجتماعية، وذلك في بيت األمم المتحدة، بيروت، يومي 

  .2009أكتوبر /تشرين األول 29و
  

  لغة الدورة  -7
 

الترجمة الفورية من اللغتين اإلنكليزية تعتمد الدورة اللغة العربية في جلساتها ومناقشاتها، وستؤمن   
  .والعربية وإليهما، ويمكن استخدام اإلنكليزية في عرض بعض األوراق عند الحاجة
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  تأشيرات الدخول  -8
  

  .يمكن للمشاركين الحصول على تأشيرة الدخول من خالل السفارة اللبنانية في بلدهم مباشرة  
  

  نقلتاإلقامة وال  -9
  

ويمكن للمشاركين الحجز مباشرة مع الفندق المختار .  بعض الفنادق المقترحةمرفق الئحة بأسماء 
اسم المؤتمر عند الحجز، ورقم الرحلة وموعد الوصول على أرقام الهاتف والفاكس المسجلة أدناه مع ذكر 

ديع من يؤمن كل من الفنادق المدرجة أدناه خدمة االستقبال والتوكما يمكن أن .  بيروتومن والمغادرة إلى 
، وفق إجراءات خاصة يتم حاً ومساءوإلى مطار بيروت وكذلك المواصالت من وإلى مبنى اإلسكوا صبا

  .ويكون تسديد مصاريف اإلقامة لجميع المشاركين مباشرة مع الفندق.  االتفاق عليها بين المشارك والفندق
دوالراً أمريكياً  69في الدورة بواقع  وللعلم فإن إدارة فندق الكومودور قدمت أسعاراً تشجيعية للمشاركين

  .في المائة ضريبة على القيمة المضافة 10للغرفة المفردة مع إضافة 
  

  هاتف المنطقة التصنيف الفندق
)1 -961( 

  فاكس
)1 -961( 

  كومودور
Commodore ***** بيروت-الحمراء 

Hamra-Beirut 
350400  
350400  

7/345806  
345806/7 

  كراون بالزا
Crowne Plaza ***** بيروت-الحمراء

Hamra-Beirut
754755  
754755 

749555  
749555 

  النكستر
Lancaster **** 

الروشة، شارع أستراليا، 
 بيروت

Raouche-Beirut 

790810  
790810 

790820  
790820 

  مركزية منرو سويت
Markazieh Monroe Suites **** بيروت-وسط المدينة

Downtown-Beirut 
991200  
991200 

991211  
991211 

  كافالييه
Cavalier  

بيروت-الحمرا ****
Hamra-Beirut 

5-353001  
353001-5 

347681  
347681 

  
  المراسالت  - 10

  
  :يرجى توجيه جميع المراسالت المتعلقة بهذه الدورة إلى  

  
  ، رئيسالسيد فريدريكو نيتو

  إدارة التنمية االجتماعية
  )اإلسكوا(آسيا  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي

  بيت األمم المتحدة، ساحة رياض الصلح، بيروت
   00961-1-978417: هاتف
  00961-1-981510: فاكس

  neto2@un.org: بريد إلكتروني
  
  

  السيد وليد هالل، رئيس
  قسم التنمية االجتماعية بالمشاركة

  إدارة التنمية االجتماعية
  )اإلسكوا(القتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اللجنة ا

  بيت األمم المتحدة، ساحة رياض الصلح، بيروت
  00961-1-978406: هاتف
  00961-1-981510: فاكس

  hilalw@un.org :بريد إلكتروني

 -----  


