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 معلومات أساسية  -أوالا 
 

إلى  25 رة منالفتفي ، الثالثينتعقد اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( دورتها  
 .، لبنانبيروت فيبيت األمم المتحدة ، وذلك في 2108 يونيو/حزيران 28
 

، الدول األعضاء على المستوى الوزاري شاركوت

ة في المنطق التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة"هو الرئيسي  هاموضوعو 
 ."العربية

 
 وثائق التفويض

 

(khalil31@un.org981510/160-1-0 الفاكس ؛+)،

 
 اومغادرته بيروتالوصول إلى 

 

ل بطلبات الحصو رجى من وي  
  على تأشيرة لدى سفارة لبنان في بلدانهم.

 

 التسهيالت وخدمات المؤتمرات  -ثانياا 
 

 

 

 

mailto:khalil31@un.org
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 الثينالثتحرير التقرير الختامي عن أعمال الدورة و
 وترجمته وطباعته وتوزيعه.

 
 التسجيل وبطاقات التعريف

 
على الرابط التالي قبل موعد انعقاد الدورة الستكمال اإلجراءات: يرجى من المشاركين التسجيل  

https://reg.unog.ch/event/24759 . يتولى قسم األمن والسالمة في اإلسكوا إصدار شارات التعريف و
يلة طالشارات  إبرازب من المشاركين طل  وأعضاء الوفود وبطاقات الدخول. وي   والمشاركات بالمشاركين

قبل أسبوعين على األقل من  (JPG)شمسية  ةإرسال صور المشاركينمن ب طل  ي  كما فترة انعقاد الدورة. 
ة سيدرجى إرسال الصور إلى الافتتاح الدورة حتى يتسّنى للقسم المعني إصدار شارات التعريف بهم. وي  

 .abdallah6@un.orgعلى العنوان التالي: هللا  شادية عبد
 

 وثائق الدورة
 

 ةع الوثائق بكميات محدودة عبر مكتب توزيع الوثائق في قاعوز  خالل فترة انعقاد الدورة، ت   
المؤتمرات. ولذلك ي طلب إلى المشاركين إحضار المجموعة الكاملة لوثائق الدورة التي يمكن تنزيلها من 

 .https://www.unescwa.orgالصفحة المخصصة لها على موقع اإلسكوا على العنوان التالي: 
 

 ،للجنةاموها إلى أمين سر تقديم وثائق للتوزيع أن يسلّ رجى من أعضاء الوفود الراغبين في وي   
للموافقة عليها قبل توزيعها.   (+160-0-/0981510 الفاكس ؛khalil31@un.org) السيد كريم خليل

األمم المتحدة بشأن نسخة لتوزيعها على جميع الوفود. ووفقاً ألنظمة  011عن وينبغي توفير ما ال يقّل 
الضوابط والقواعد المتعلقة بالوثائق، ال يمكن لألمانة التنفيذية لإلسكوا أن تتعّهد بترجمة وثائق أو بيانات 

 .عليهاق واف  يوفود منفردة أو استنساخها ما لم تقّدمها ال
 

رى ات األختوزيع وثائق الدورة داخل قاعة المؤتمرات. أما المطبوع موظفون في اإلسكواويتولّى  
 ض خارج قاعة المؤتمرات.فت عر   ،الصادرة عن اإلسكوا

 

 التسهيالت والخدمات المتاحة للمشاركين  -ثالثاا 
 

 مكان انعقاد الدورة
 

 يقع  الذي ت عقد كافة جلسات الدورة الثالثين في بيت األمم المتحدة، وهو المقر الدائم لإلسكوا 
ثالث قاعات كبيرة للمؤتمرات وعدة قاعات المبنى  وفيساحة رياض الصلح في وسط مدينة بيروت.  في

االجتماعات في القاعة  جميعد عق  ت  و، (B1)السفلي و (MZ)ين الوسطي الطابقفي صغيرة لالجتماعات 
زة بتسهيالت لذوي االحتياجات . والطوابق العليا والسفلى للمبنى مجهّ (B1في الطابق السفلي ) الرئيسية

 الخاصة.  

  

https://reg.unog.ch/event/24759/
mailto:abdallah6@un.org
https://www.unescwa.org/
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 السفرترتيبات 
 

يمكن االستفادة من الخدمات التي تقّدمها وحدة السفر التابعة لإلسكوا في الطابق األول من بيت  
، وذلك من الساعة السابعة والنصف (0081أو  0013، رقم الهاتف الداخلي F-140)المكتب  األمم المتحدة

تاريخ ب أمانة اللجنةإبالغ والمشاركات صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر. وي طلب من المشاركين 
عادة تأكيد الحجز لرحلة العودة قبل موعدها إطلب منهم وموعد وصولهم إلى بيروت ورقم الرحلة، كما ي  

 بوقت كاٍف.
 

 غرفة الصالة
 

 .(MZ)تقع غرفة الصالة في الطابق الوسطي  
 

 قاعة الطعام
 

م مجموعة واسعة من األطباق والوجبات السريعة والحلويات والمشروبات   في قاعة الطعام ت قد 
 في الطابق األرضي من بيت األمم المتحدة. 

 
 المكتبة
 

داخل  نمتستقبل المستخدمين وبيت األمم المتحدة،  فيالطابق الثاني قسماً كبيراً من  المكتبة تشغل 
 ،اإلثنين إلى الجمعة، من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهرمن  اإلسكوا

من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف بعد  لزوار من خارج اإلسكوااو
 دون إخراجها منويستطيع المشاركون االّطالع على المنشورات والمجالت والصحف من  .الظهر

ي أي خدمات البحث ف، واالستفادة من اإلنترنت وقواعد البيانات المتاحة عليهاشبكة المبنى، واستخدام 
 .همموضوع يهمّ 

 
 الخدمات والتغطية اإلعالمية

 
من األمم المتحدة بتغطية االجتماعات العامة.   وسائل اإلعالم المدعوة ممثالتي سمح لممثلي و 

ويتمّ تزويد هؤالء بالتصاريح الالزمة والتسهيالت الضرورية. وتقوم وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا 
وممثلي وممثالت الحكومات والمنظمات غير الحكومية وغيرها بمعلومات عن وسائل اإلعالم  بتزويد

عنها من وثائق ونشرات صحفية وغيرها من المواد اإلعالمية. وتتولى  أنشطة األمم المتحدة وما يصدر
الوحدة إعداد وإصدار النشرات الصحفية، والتعاون مع محطات اإلذاعة والتلفزيون والمؤسسات العاملة 
في المجال اإلعالمي، والمشاركة في تنظيم األحداث اإلعالمية للترويج لألنشطة التي تضطلع بها اإلسكوا 

 ا من المنظمات التابعة لألمم المتحدة.وغيره
 

آخر  ،(https://www.unescwa.org)موقعها على شبكة اإلنترنت عبر ، تعرض اإلسكواو 
 مواد إعالمية أخرى.  و المعلومات عن األمانة التنفيذية وأنشطتها

 
اإلعالمية وشؤون اإلعالم، يمكن االتصال بالسيد نبيل  لالستفسار عن أي مسألة تتعلّق بالتغطيةو 

 .dargham@un.org)أبو ضرغم )

https://www.unescwa.org/
mailto:dargham@un.org
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 الخدمات الطبية
 

خالل ساعات العمل الرسمية من اإلثنين  في اإلسكوان للمشاركين الخدمات الطبية الالزمة ؤم  ت   
الطابق  تقع العيادة فيو. إلى الجمعة من الساعة السابعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر

 . (0016أو  0015الهاتف الداخلي رقم ، F-147إلى  F-145األول من بيت األمم المتحدة )المكاتب 
نقل المريض فوراً بسيارة اإلسعاف إلى المستشفى ومعالجته بالدرجة  وفي حاالت الطوارئ، تؤّمن العيادة

 .األولى
 

 وفي حاالت الطوارئ، يمكن طلب المساعدة والتوجيهات الالزمة باالتصال على األرقام التالية: 
 

 رقم الهاتف المركز الوظيفي اإلسم

 +160-0-118011 طبيبة د. جوزيت صفير

 +160-0-118015 ممرضة االسيدة لينا سوبر

 +160-0-118016 ممرضة السيدة مايا لوقا

 +160-0-118031 موظفة إدارية السيدة لميا الحاج

 
امعية مستشفيات ج ةمنها أربع، وكفؤةطبية  المزّودة بأجهزةمستشفيات ال العديد منوفي بيروت  
 بيت األمم المتحدة: ضمن مسافة قريبة منرئيسية 

 

 رقم الهاتف  المستشفى

ركية يلجامعة األمالمركز الطبي ل
 في بيروت

 311311/351111-0-160+  

+160-0-605311/605111  دو فرانس مستشفى أوتيل ديو  

المركز الطبي لمستشفى القديس 
 جاورجيوس الجامعي

 
110111-0-160+  

0281/515111-0-160+  

+160-0-831111  مستشفى رفيق الحريري الجامعي  

 
 األمن والسالمة

 
في اإلسكوا على مدار ( 0125)الطابق األرضي، رقم الهاتف الداخلي يعمل قسم األمن والسالمة  
، وهو على اتصال بجميع أجهزة خدمات الطوارئ والسلطات المختصة في هذا المجال. ويبقى الساعة

علومات لمولتوفير ا باألمن والسالمةالمتعلقة ن لتقديم المساعدة في جميع المسائل يموظفو األمن جاهز
 .  حول كيفية االتصال بموظفي اإلسكوا عند الضرورة
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 خدمات اإلنترنت
 

في و ،يبما فيها الطابق األرض ،يمكن االتصال بشبكة اإلنترنت الالسلكية في جميع طوابق المبنى 
لالتصال باإلنترنت، ينبغي استعمال و (.B1)والسفلي  (MZ) قاعات المؤتمرات في الطابقين الوسطي

 الرمز الملصق في األماكن العامة في كل طابق من الطوابق.
 

 خدمات االتصاالت
 

أو  16أو  10أو  11أو  13، والهاتف النقال 10ورمز منطقة بيروت هو ، +160رمز لبنان هو  
 . ولالتصال برقم في لبنان من الخارج، يجب حذف الصفر من رمز المنطقة ومن رمز الهاتف 80أو  81

، يليه رمز +160 البلد يمكن طلب رمز مثالً،من خارج لبنان لالتصال باألمانة التنفيذية و .13 النقال
لالتصال ببيروت، + xxxxxx-0-160الهاتف النقال أو المنطقة، ومن ثمّ رقم الهاتف المؤلف من ستة أرقام )

 (.بالهواتف النقالةلالتصال مثالً + xxxxxx-11-160أو + xxxxxx-3-160أو 
 

أي بداخل لبنان ويمكن االتصال  +.160-0-180310رقم الهاتف الرئيسي في اإلسكوا هو و 
األرقام الثالثة األخيرة من رقم الهاتف الداخلي الرباعي تليه  10-118 الرقمبطلب  في اإلسكوا موظف

 يبه داخل لبنان بطلب الرقم التاليتم االتصال ، 0111الخاص به. فإذا كان رقم الهاتف الداخلي 
 جرى بطلب الرقم الداخلي الرباعي.فت   ،. أّما المكالمات الداخلية ضمن بيت األمم المتحدة118111-10

 
 من وحدة االتصاالت في اإلسكوا )المكتب الهاتفيةعن االتصاالت ويمكن طلب المعلومات  
F-229،  كما يمكن . 1المبنى بطلب الرقم في (، واالتصال بعاملة الهاتف 0221رقم الهاتف الداخلي

ع تكاليفها ف  دالخدمات البريدية، على أن ت   واالستفادة من ،وتوجيه رسائل الفاكس ،إجراء المكالمات الهاتفية
 نقداً.
 

وشبكة التغطية شاملة. ويمكن شراء بطاقات الهاتف النقال من  االستخدام،والهواتف النقالة شائعة  
 الواسعة االنتشار في لبنان.الهواتف النقالة  مكاتب البريد واألكشاك والدكاكين، ومن محالت بيع

 
 األشخاص الذين يمكن االتصال بهم في اإلسكوا

 
 مكتب األمين التنفيذي

 

 رقم الهاتف المركز الوظيفي اإلسم

 +160-0-118811 اللجنةأمين سر  السيد كريم خليل

 
 شعبة الخدمات اإلدارية

 

 رقم الهاتف المركز الوظيفي سماإل

 +160-0-118006 رئيسة قسم خدمات المؤتمرات نضال نونالسيدة 
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 رؤساء/رئيسات الُشَعب الفنية
 

 رقم الهاتف المركز الوظيفي سماإل

لى مجدالني  السيدة ر 
رئيسة شعبة سياسات التنمية 

 المستدامة
118512-0-160+ 

 السيد حيدر فريحات
رئيس شعبة التكنولوجيا من أجل 

 التنمية
118511-0-160+ 

 محمد مختارالالسيد محمد 
 الحسن

رئيس شعبة التنمية والتكامل 
 االقتصادي

118138-0-160+ 

 +160-0-118101 رئيس شعبة التنمية االجتماعية السيد فريديريكو نيتو

 +160-0-118350 رئيس شعبة اإلحصاء السيد يوراي رايكان

 السيد طارق العلمي
رئيس شعبة القضايا الناشئة 

 والنزاعات
118606-0-160+ 

 +160-0-118651 رئيسة مركز المرأة السيدة مهريناز العوضي

 
 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا

 

 رقم الهاتف المركز الوظيفي اإلسم

 +160-0-118652 مسؤول اإلعالم السيد نبيل أبو ضرغم

 
 قسم األمن والسالمة

 

 رقم الهاتف المركز الوظيفي اإلسم

 +160-0-118111 رئيس قسم األمن والسالمة السيد سعيد جنون

 
 وزارات الحكومة اللبنانية

 

 +160-0-203501  وزارة الخارجية

 +160-0-111861  وزارة السياحة
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 لبنانالمرافق والخدمات في   -رابعاا 
 

 اإلقامـة
 

ستعّد وغرف الفنادق متاحة في بيروت بأسعار معقولة للمشاركين في الدورة أو لمن يحضرونها.  
 .وتوّزعها معلومات شاملة عن فنادق المدينة وأسعارهاتحتوي على األمانة التنفيذية قائمة 

 
 الطقس

 
الجو ف ،في لبنان، كما في العديد من بلدان البحر المتوسط. أما في الصيف الجو معتدل عموماً  

من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في بيروت خالل فترة انعقاد الدورة بين حار ورطب نسبياً. و
 . مطاراألاحتمال ضئيل لهطول ، مع درجة مئوية 31و 28
 

 المصارف والعمالت وأسعار الصرف
 

ليرة، وبأوراق  511و 251فئتي تصدر بقطع صغيرة من  التي الوحدة النقدية هي الليرة اللبنانية 
ليرة. وسعر الصرف المعمول به  100,000و 50,000و 20,000و 10,000و 5,000و 1,000من فئات 

 ليرة لبنانية للدوالر األمريكي. 1,500 ىحالياً هو حوال
 

وإخراجها منه، وال على تبادل لبنان إلى قيود على إدخال العمالت المحلية أو األجنبية ما من و 
عد الثالثة بوصباحاً  التاسعةبين الساعة من اإلثنين إلى الجمعة عادة المصارف . وتفتح هاوتحويلالعمالت 
لصيرفة بينما تفتح مكاتب ا ،ظهراً الثانية عشرة صباحاً إلى الساعة التاسعة من الساعة ويوم السبت الظهر، 

 على مقربة من بيت األمم المتحدة. وتقع عدة مصارفالمساء. في حتى ساعة متأخرة 
 

ف المصار قّدمومكاتب الصيرفة والفنادق الكبرى. وتالمصارف لدى  ويمكن استبدال النقود 
وبدرجة  ،والماستر كارد ،أما بطاقات االئتمان مثل الفيزا ومكاتب الصيرفة أفضل سعر صرف للعمالت.

لدى غالبية المتاجر والمطاعم والفنادق في بيروت. وتكثر فهي م عتمدة  ،ن إكسبرس وغيرهاااألميرك أقل
 الصراف اآللي في األماكن الرئيسية.ماكينات 

 
 النقـل

 
التي تؤّمن حافالت حديثة لزيارة المواقع األثرية المواصالت  كبير من وكاالت في بيروت عدد   

يارات سمكاتب أنحاء لبنان. وتكثر في المدينة مكاتب تأجير السيارات الخاصة وجميع والسياحية في 
اصة أو الخ جرةواسطة سيارات األبيروت وبيت األمم المتحدة ب األجرة.  ويمكن التنقل بين الفنادق في

اتب االتصال بمكستحسن في شوارع بيروت، إنما ي   األجرة العموميةسيارات يمكن استدعاء .  والعمومية
ة الشائعتطبيقات ال في لبنان وتستخدم على نطاق واسع عتبر أكثر أماناً.التي ت  سيارات األجرة الخاصة 

 .نترنتاإل عبر األجرةسيارات طلب ل
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 المطاعم 
 

عن بيت  بعديال  هاكبير من عدد  و ،والعالميةاللبنانية  التي تقدم الوجبات بيروت غنية بالمطاعم 
اعم حول المطاألمم المتحدة سوى بضع دقائق سيراً على األقدام. ويمكن الحصول على معلومات إضافية 

 من أي فندق في بيروت.
 

 السياحـة
 

يقع و طرابلس وجبيل وصيدا وصور.يضّم لبنان، إضافًة إلى عاصمته بيروت، مدناً رئيسية هي  
 . ويمكن أيضاً في وسط بيروتء، االكبير، مقر رئيس الوزر مبنى مجلس النواب والسراي الحكومي

مرا حوالكورنيش، وهو متنزه معّبد يمتد على طول الشاطئ؛ وشارع ال القريبة؛رومانية الثار زيارة اآل
 محّبي التسّوق. ويمكن االتصال بوزارة السياحة أو الذي يناسب الشهير 

 بوكاالت السفر للحصول على مزيد من المعلومات عن الرحالت المنظمة أو عن المواقع الثقافية 
 لتي اغابات األرز والتاريخية في لبنان،  الطبيعيةومن أبرز المعالم أو السياحية األخرى في لبنان. 

 ووادي  ،بعلبك، وبيت الدين، وجبيل، ومغارة جعيتا، وعنجرللبنان، والشعار الوطني ر ت عتب
  ةقع التالياالمومن عن المعالم األثرية معلومات إضافية الحصول على قاديشا.  ويمكن 

 ؛http://www.destinationlebanon.gov.lb ؛http://www.mot.gov.lbعلى شبكة اإلنترنت: 
http://www.lebanon.com/tourism. 

 
 مواعيد العمل في الدوائر الحكومية

 
الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية بعد الظهر، مواعيد العمل في الدوائر الحكومية هي من الساعة  

 باستثناء أيام السبت واألحد والعطل الرسمية. وال يتزامن موعد انعقاد الدورة مع أي عطل رسمية.
 

 اإلنترنت
 

ن المقاهي . ويتيح العديد متتوّفر خدمة اإلنترنت السريع مجاناً أو لقاء كلفة بسيطة في فنادق عديدة 
 اإلنترنت.  الوصول إلى  لبناني والمطاعم ف

 
 اللغة

 
في العديد و اللغة العربية هي اللغة الرسمية، ولكن اللغتين اإلنكليزية والفرنسية واسعتا االنتشار. 

 من المتاجر إشارات وقوائم طعام ومعلومات باللغتين العربية واإلنكليزية.
 

 التوقيت
 

يل إلى نهاية نيسان/أبر شهر ساعات من بدايةتوقيت غرينتش بثالث  الصيفي لبنانيسبق توقيت  
 .تشرين األول/أكتوبرشهر 

http://www.mot.gov.lb/
http://www.destinationlebanon.gov.lb/
http://www.lebanon.com/tourism/
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 التيار الكهربائي
 

 .فولط متردد 001أو  221أنحاء لبنان هو جميع التيار الكهربائي في  
 

 أرقام مفيدة في لبنان
 

 002 قوى األمن الداخلي )الشرطة(

 025 الدفاع المدني

 015 فوج اإلطفاء

 011 الصليب األحمر

 0505 دليل أرقام الهاتف )أوجيرو(

 051 استعالمات مطار بيروت الدولي

 


