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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 لجنة الطاقة
 ةعشر الثانيةالدورة 
 2019 يونيو/حزيران 25-24، بيروت

 مذكرة توضيحية

 معلومات أساسية -1

المؤرخ  (18-)د 204 (اإلسكوالغربي آسيا )                                                       شئت لجنة الطاقة عمال  بقرار اللجنة االقتصادية واالجتماعية   أ ن
 24المؤرخ  1995/25لألمم المتحدة في قراره  واالجتماعياالقتصادي  ، والذي أقره المجلس1995مايو /أيار 25

 .متخصصين في مجال الطاقةفي اإلسكوا، للدول األعضاء  وتضم اللجنة ممثلين وممثالت. 1995تموز/يوليو 
في الدول ع موارد الطاقة                       واالجتماعية في ضوء تنو  في دعم التنمية االقتصادية              دورا  محوريا  ويؤدي قطاع الطاقة

 .                                                        تعاونا  إقليميا  وثيقا  إلدارة هذه الموارد بكفاءة وفعاليةالعمل في مجال الطاقة        يتطل ب األعضاء، ف

)أ( المشاركة في وضع األولويات مرة كل سنتين. وهي تتولى المهام التالية:  دوراتهاتعقد لجنة الطاقة و
التطورات في مجال الطاقة في  متابعةفي مجال الطاقة؛ )ب(  لإلسكواالمتوسطة األجل  برامج العمل والخططل

)د( متابعة  الطاقة؛ لإلسكوا في مجال التنفيذيةالتقدم المحرز في أنشطة األمانة  استعراضالدول األعضاء؛ )ج( 
تنفيذ القرارات  فيوتنسيق الجهود ما بين الدول  المؤتمرات الدولية واإلقليمية ومشاركة الدول األعضاء فيها،

 .والتوصيات

 والزمان مكانال -2

حزيران/يونيو  25و 24يومي  ،في بيت األمم المتحدة في بيروتللجنة الطاقة  ةعشر الثانيةعقد الدورة   ت 
      ت عقد و، 2019حزيران/يونيو  24 الثنينايوم  صباحمن الثامنة والنصف الساعة تمام التسجيل في  ويبدأ. 2019

 25اجتماعات الدورة يوم الثالثاء ختتم   ت و. نفسه اليوممن صباح التاسعة الجلسة االفتتاحية في تمام الساعة 
 .     ظهرا  2019حزيران/يونيو 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/204_xviii_0.pdf
https://www.un.org/documents/ecosoc/res/1995/eres1995-25.htm
https://www.un.org/documents/ecosoc/res/1995/eres1995-25.htm
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 موازية أنشطة -3

بالتوازي مع اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة الطاقة، والدورة الثالثة عشرة للجنة الموارد المائية، 
بالتعاون مع إدارة األمم المتحدة  ،تنظم اإلسكوا، 2019حزيران/يونيو  28و 27المزمع عقدها في بيروت في 

اجتماع فريق  ،2030 لخطة التنمية المستدامة لعامالصندوق الفرعي  من دعمبللشؤون االقتصادية واالجتماعية و
 ."معالجة الروابط بين المياه والطاقة من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية"بناء القدرات لحول خبراء 

من الساعة ، وذلك 2019حزيران/يونيو  26و 25في سكوا في بيروت، مقر اإل في الخبراء                   وي عقد اجتماع فريق
 .حزيران/يونيو 26مساء يوم األربعاء  حتىحزيران/يونيو  25الثانية عشرة والنصف يوم الثالثاء 

 الدورة وثائق -4

 اإللكترونيللجنة الطاقة على الموقع  ةعشر الثانيةالمعلومات الخاصة باجتماعات الدورة والوثائق  عرض  ت 
  ./https://www.unescwa.org/ar/eventsعشرة-الثانية-الدورة-الطاقة-لجنة :التالي

 ةالمشارك -5

وخبراء في مجال ، عن الدول األعضاء في اإلسكوا وممثالت يشارك في اجتماعات الدورة ممثلون
الحكومات      كف لوتت بصفة مراقب. لمشاركةالمنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة لإلى                  كما و جهت الدعوة .الطاقة

                         نطبق أيضا  على المنظمات.ت التي ،                                                           سفر ممثليها وإقامتهم، وفقا  للقواعد المتبعة في األمم المتحدة بتكاليفالمشاركة 

          الم عتمدةلغة ال -6

الترجمة الفورية من        ستؤم نعند الحاجة. و اإلنكليزيةاللغة ستخدم   ت و ،اللغة العربيةبالدورة  تجري أعمال
 العربية واإلنكليزية.اللغتين وإلى 

 تأشيرات الدخول -7

 ة الجمهورية اللبنانيةسفار خالل من لبنانعلى تأشيرات الدخول إلى  والمشاركات يحصل المشاركون
                                                                      وي ستحسن إرفاق رسالة الدعوة الموجهة إليهم من اإلسكوا عند طلب التأشيرة.مباشرة،  في بلدانهم

 المراسالت -8

  :كل من إلى للجنة الطاقة ةعشر الثانيةالدورة المراسالت المتعلقة ب توجيهيمكن 

 السيدة راضية سداوي
 قسم الطاقة ةرئيس
 سكواإلافي سياسات التنمية المستدامة  شعبة

 ساحة رياض الصلح ،بيت األمم المتحدة
 بيروت، لبنان

 +961 01 978527 هاتف:
 sedaoui@un.org كتروني:لإبريد 

 نهى زيادةالسيدة 
 قسم الطاقة ،ةإداري ةمساعد

 سكواإلافي سياسات التنمية المستدامة  شعبة
 ساحة رياض الصلح ،بيت األمم المتحدة

 بيروت، لبنان
 +961 01 978530 هاتف:
  ziaden@un.org كتروني:لإبريد 
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https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9
mailto:ziaden@un.org

