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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 

  في المنطقة العربية 2030المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 

  2019كانون الثاني/يناير  25-24 بيروت،

 

 

 لوجستيةمذكرة 

 

 ومكانه المنتدى انعقاد تاريخ -أوالً 

 

القائم في  بيت األمم المتحدةفي  في المنطقة العربية 2030البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام  المنتدىسيُعقد 

لمزيد  .2019كانون الثاني/يناير  25لى إ 24خالل الفترة من ، لبنان، ساحة رياض الصلح، في وسط العاصمة بيروت

 من المعلومات يمكن زيارة موقعنا االلكتروني:
agenda-2030-forum-parliamentary-arab-https://www.unescwa.org/events/2019 

 

 معلومات االتصال -ثانياً 

 

 لالستفسار حول التنظيم والمعلومات اللوجستية، يرجى التواصل مع:

 

 اإلسكوا

 السيدة هانيا صبيدين ديماسي

 2030الوحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام 

 شعبة التنمية االجتماعية

 978546-1-961+هاتف: 

 dimassi@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 

 اإلسكوا

 السيدة باميال نصار

 2030الوحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام 

 االجتماعيةشعبة التنمية 

 978545-1-961+هاتف: 

 nassarp@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 السيدة هانا بيكر

 العمليات السياسية الشاملة - المركز اإلقليمي في عّمان

 003153-62-962+ هاتف:

   hannah.becker@undp.orgاإللكتروني:البريد 

  

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 السيد جاد شماس

 البرنامج اإلقليمي –المكتب اإلقليمي للدول العربية 

 Ext. 121 981641-1-961+هاتف: 
 jad.chammas@undp.orgالبريد اإللكتروني: 
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 المنتدى في المستخدمة اللّغة -ثالثاً 

 

 اإلنكليزّية. ةباللّغة العربيّة، وسوف تكون التّرجمة الفورية متوفّرة من وإلى اللّغ المنتدىسيُعقد 

 

 التسجيل –رابعاً 

 

ويرجى إعالم الجهات المنظمة في حال مواجهة أي  ،التالي الموقععبر  المنتدىيطلب من المشاركين التسجيل قبل 

 ./https://reg.unog.ch/event/26039/registrationصعوبات تقنية: 

 

 بيت األمم المتحدةالدخول إلى  -خامساً 

 

دخول المبنى. عند الوصول سيطلب من الزوار الكرام إظهار  إجراءات عن الجهة المسؤولة وقسم األمن لدى االسكوا ه

 مؤقتةبطاقة هوية صالحة صادرة عن الحكومة تظهر صورة المشارك حتى يتمّكن قسم األمن من استحداث بطاقة 

 .الفعاليات انتهاءالمنتدى وإعادتها عند  طيلة أياميرجى من المشاركين إظهار البطاقة  .المبنىتخّولهم الدخول إلى 

    

 المواجهة للمبنى. جبران يستخدم المشاة مدخل الزوار الذي يتم الوصول إليه من خالل حديقة جبران خليل

 

واألشخاص  الرفيعة المستوىسيارات الشخصيات تستثنى دخول السيارات إلى مبنى بيت األمم المتحدة غير مسموح. 

اإلسكوا بنموذج ولون ورقم لوحة السيارة، باإلضافة إلى يرجى تزويد في هذه الحالة، و؛ االحتياجات الخاصةذوي 

 من المنتدى. قبل يومين على األقل الجوالرقم الهاتف اسم السائق و

 

 خالل فعاليات المنتدى –سادساً 

 

القهوة وتُقدّم ريا. يالكافت في( GF) في الطابق األرضيخالل اليومين وجبة الغداء  تُقدّم :استراحة الغداء والقهوة ▪

 .(B1) في الطابقخارج القاعة الرئيسية خالل االستراحات 

 من المساجد بالقرب من بيت األمم المتحدة.عدد  ، ويتوفر(MZطابق )المصلى في ال يقع: مصلىال ▪

ص للتدخين على يمين المدخل الرئيسي. مخصّ  مكان ويتوفّر. األمم المتحدة مبنى داخلالتدخين  يمنع: التدخين ▪

 مدخل المشاة.أمام خليل جبران  جبرانأيضا التدخين في حديقة  ويمكن

 

 تأشيرة الدخول -سادساً 

 

 من تأشيرة الدخول لتأمين المطلوبة واإلجراءات الوثائق عن االستفسار لبنان إلى القادمين المشاركين من يُرجى

يرجى إعالم الجهات المنظمة بأي صعوبات.  .1بلدانهم في المتواجدة اللبنانية السفارة أو بالقنصليّة االتصال خالل

 security.gov.lb/ar/posts/38-http://www.generalولمزيد من التفاصيل، يمكن االطالع على موقع اإلنترنت التالي: 

 

 الفنادق في اإلقامة -سابعاً 

 

 ضيوف األمم المتحدة.لضة التي تقدم أسعاراً مخفّ  الفنادق قائمةاالتصال بالجهات المنظمة للحصول على  يرجى

 

 

 

                                                 
وراق تقدم الجهات المنظمة المساعدة في الحصول على الفيزا لحاملي جواز سفر السلطة الفلسطينية وبعض الجنسيات العربية األخرى شرط تقديم األ   1

 .المنتدىأسابيع على األقل قبل تاريخ انعقاد  3المطلوبة قبل 

https://reg.unog.ch/event/26039/registration/
http://www.general-security.gov.lb/ar/posts/38
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 التنقّل –ثامناً 

 

المستحسن ومن  يرجى من المشاركين ترتيب وسائل النقل المحلية الخاصة بهم بين المطار والفندق ومكان انعقاد المنتدى.

 المشاركين من المطار إلى الفندق، فهذه الخدمة تتوفر في بعض الفنادق بسعر ثابت.طلب سيارة من الفندق لنقل 

 

 ً  المتداولة العملة - تاسعا

 

 ليرة لبنانيّة. 1500 حوالي دوالر أمريكي مقابل 1العملة في بيروت هي الّليرة الّلبنانية. ويبلغ سعر الّصرف 

 

 نطاق التغطية - عاشراً 

 

، المشاركين القادمين من خارج لبنان لعدد محدد منوالمواصالت واإلقامة  سفرالتتولى الجهات المنظمة تغطية نفقات 

تفاصيل  المتحدة. سيتم التواصل مع المشاركين عبر البريد اإللكتروني حولوفق األنظمة المرعية لديها ولدى األمم وذلك 

 التغطية.


