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 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 التنفيذيةاللجنة 
 السادساالجتماع 

 2019حزيران/يونيو  16-15 ،مراكش، المغرب

 للمشاركينمعلومات 

 معلومات أساسية -1

تضطلع اللجنة التنفيذية بتوجيه وتنسيق أنشطة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في  
الفترة ما بين الدورات الوزارية، وتتابع تنفيذ القرارات والتوصيات المنبثقة عن الدورات الوزارية وعن 

 .2018كانون األول/ديسمبر  19و 18في بيروت، يومي قدت اجتماعها الخامس         ، وقد ع اجتماعاتها

 االجتماع انعقادمكان و تاريخ -2

يومي المملكة المغربية، ، مراكش - The Pearl Marrkech فندق في للجنة التنفيذية السادساالجتماع عقد   ي  
حزيران/يونيو  15من صباح يوم السبت الثامنة الساعة تمام  . ويبدأ التسجيل في2019حزيران/يونيو  16و 15

وتنتهي االجتماعات في تمام الساعة  .من صباح اليوم نفسه التاسعةعقد الجلسة االفتتاحية في تمام الساعة      ، وت 2019
 .2019حزيران/يونيو  16 من بعد ظهر يوم األحد الخامسة

 ةالمشارك -3

.  وبحسب األنظمة المعمول بها في األمم اإلسكوا في األعضاءالدول  ي وممثالتممثل جهت الدعوة إلى  و  
 بتكاليف سفر وإقامة ممثليها. االجتماعات الحكوميةالمتحدة، تتكفل الحكومات المشاركة في 

 إلى البلد المضيف الدخول تأشيرات -4

 الحصول على تأشيرة الدخول من خالل سفارة المملكة المغربية في  والمشاركات يمكن للمشاركين 
                                                                                   وي ستحسن إرفاق رسالة الدعوة الموجهة إليهم من اإلسكوا عند طلب التأشيرة. وفي حال وجود  ،               بلدانهم مباشرة 

الشؤون  وزارةبالتنسيق مع  هاصعوبة في الحصول على التأشيرة، تعمل األمانة التنفيذية على المساعدة في إصدار
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 27موعد أقصاه في المملكة المغربية، على أن تتم موافاتها بصورة ملونة عن جواز السفر في  العامة والحكامة

 .2019أيار/مايو 

 والتنقل اإلقامة -5

 فنادق القريبة من الأحد  تقترح األمانة التنفيذية أن يقوم المشاركون والمشاركات بحجز إقامتهم في 
ها من خالل فيوحيث أن مدينة مراكش مدينة سياحية، فهناك عدد كبير من الفنادق يمكن الحجز مكان االجتماع.  

، https://www.trivago.com ،https://www.booking.com، https://www.tripadvisor.com: مثل روابط
https://www.expedia.com ،https://www.agoda.com/ ،.comhttps://www.hotels. 

 The Pearl Marrakechمكان االجتماع:  
 Angle avenue Echouada et rue des Temples, 40 000 Marrakech العنوان: 
 24424229-212+هاتف:  
 commercial1@thepearlmarrakech.com لكتروني:اإلبريد ال 
 www.palmeraiersorts.comلموقع اإللكتروني: ا 

 دة       المعتم  اللغة -6

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

 التوقيت -7

 .توقيت غرينتش بساعة واحدةيتقدم توقيت المغرب  

 الطقس -8

خالل النهار  درجة مئوية 33و 32بين  االجتماعالمتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خالل فترة انعقاد  من 
 . درجة مئوية خالل الليل 20و 19وبين 

 العمالت وأسعار الصرف -9

 درهم مغربي. 9.6 مريكياألدوالر يعادل ال. والمغربهو الوحدة النقدية األساسية لعملة  الدرهم المغربي 

  

https://www.trivago.com/
https://www.booking.com/
https://www.tripadvisor.com/
https://www.expedia.com/
https://www.agoda.com/
https://www.hotels.com/
mailto:commercial1@thepearlmarrakech.com
http://www.palmeraiersorts.com/
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 التيار الكهربائي -01

 ,Power sockets are type C and E فولط متردد.  220التيار الكهربائي في جميع أنحاء المغرب هو  

also known as the Standard Euro plug 

 
Type C plug 

 
Type E plug 

 
 المراسالت -11

 إلى: بهذا االجتماعيرجى توجيه كافة المراسالت المتعلقة  

 
 كريم خليلالسيد  
 أمين سر اإلسكوا 
 961-1-978501هاتف:  
 kalil31@un.org بريد إلكتروني: 

 

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