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 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 التجارية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا تالسياسالجنة 
 ىاألولالدورة 

 2019كانون األول/ديسمبر  9-8 ان،   عم 

 للمشاركين معلومات

 معلومات أساسية -1

                                                               في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا عمال   السياسات التجاريةنشئت لجنة   أ 
، 2018حزيران/يونيو  28، المؤرخ (30-)د 332رقم بقرار اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 
. وقد قضى 2019تموز/يوليو  23 المؤرخ 30/2019الذي أقره المجلس االقتصادي واالجتماعي في قراره رقم 

والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية إلى لجنتين  هذا القرار بفصل اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية
 عقد كل منهما دورة كل عامين.            منفصلتين، ت 

في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  السياسات التجاريةتتضمن مهام لجنة 
في السياسات المتوسطة األجل )اإلسكوا( ما يلي: مناقشة األولويات المتعلقة ببرامج عمل اإلسكوا وخطط عملها 

وإعداد التوصيات بهذا  التجاريةسياسات ال؛ ومتابعة التقدم المحرز في الدول األعضاء في ما يتعلق بالتجارية
، وتنسيق بالسياسات التجارية                                                                               الشأن؛ ومتابعة التطو رات في المنتديات والمؤتمرات اإلقليمية والدولية في ما يتعلق 

دعم التعاون بين األمانة التنفيذية لإلسكوا وجل تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات؛ الجهود اإلقليمية من أ
والمجالس الوزارية المتخصصة لجامعة الدول العربية، وغيرها من المنظمات اإلقليمية المختصة، في بناء 

جهود االتصال،  ؛ ودعمالخاصة بتطوير السياسات التجاريةالقدرات ومواءمة السياسات واالستراتيجيات 
 الساحة الدولية.في والشراكات وتنسيق المواقف 

 المشاركة -2

والوزارات والمجالس  بالتجارةيشارك في الدورة ممثلون وممثالت عن الحكومات واآلليات الوطنية المعنية 
                                                                                               والمنظمات الحكومية المعنية في الدول األعضاء في اإلسكوا. كما و جهت الدعوة إلى ممثلي وممثالت حكومات 

 الدول العربية غير األعضاء في اإلسكوا لحضور االجتماعات بصفة مراقب.

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ecosoc_resolution_on_splitting_committee_into_finance_and_trade_committees_arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ecosoc_resolution_on_splitting_committee_into_finance_and_trade_committees_arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ecosoc_resolution_on_splitting_committee_into_finance_and_trade_committees_arabic.pdf
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ج األمم المتحدة ووكاالتها األمم المتحدة، وبرام اتوهيئامعة الدول العربية، إلى ج                   و جهت الدعوة أيضا و
 .مراقبللمشاركة بصفة  ومنظمات المجتمع المدني المعنية المتخصصة،

 نعقاداالمكان وتاريخ ال -3

في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  لجنة السياسات التجارية في الدول األعضاءلاألولى              ت عقد الدورة 
. ويبدأ تسجيل المشاركين في الساعة التاسعة 2019 األول/ديسمبر كانون 9و 8 في ان      في عم  نسكييفندق كمبفي  آسيا

من صباح اليوم  العاشرةوتبدأ الجلسة االفتتاحية في الساعة  ،2019كانون األول/ديسمبر  8 األحدمن صباح يوم 
 .2019 األول/ديسمبركانون  9 ثنيناإليوم    ا ظهرثانية عشرة النفسه. وتنتهي االجتماعات في الساعة 

                 اللغة الم عت مدة -4

 .اللغتين                                                    العربية واإلنكليزية، وت ؤم ن الترجمة الفورية من وإلى  تينباللغومناقشاتها تجري أعمال الدورة 

 تأشيرات الدخول -5

المملكة األردنية الدخول إلى  ةتأشير التقدم مباشرة بطلب الحصول علىيمكن للمشاركين والمشاركات 
                                                           . وي ستحسن إرفاق رسالة الدعوة الموجهة إليهم من اإلسكوا عند خالل سفارة المملكة في بلدهممن  الهاشمية

 .ةطلب التأشير

                اإلقامة والتنق ل -6

ان                      نسكي أو أحد فنادق عم يبحجز إقامتهم في فندق كمب والمشاركات سكوا أن يقوم المشاركونتقترح اإل
التوصيل من وإلى المطار من والمشاركات ترتيب خدمة  ويرجى من المشاركين القريبة من مكان االجتماع.

 لتنسيق مباشرة مع إدارة الفندق.اخالل 

 التوقيت -7

 ساعتين.توقيت غرينتش ب ان    عم   تيتقدم توقي

 الطقس -8

 درجة مئوية. 20و 15من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خالل فترة انعقاد االجتماع بين 

 وأسعار الصرفالعمالت  -9

الدينار األردني هو العملة الرسمية في المملكة األردنية الهاشمية. وسعر الصرف المعمول به في أسواق 
 كي.يلكل دوالر أمردينار  0.71األردن هو 
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 المراسالت -10

                                                    يرجى توجيه جميع المراسالت المتعل قة بهذه الدورة الى:

 خالد المعلمالسيد 
 شؤون اقتصاديةمسؤول 

 التكامل اإلقليميقسم 
 والتكامل االقتصاديشعبة التنمية 

 978412-1-961+هاتف: ال
 981510-1-961+فاكس: ال
 khaled.moualem@un.orgلكتروني: اإلبريد ال

 هناء سعدالسيدة 
 أبحاثمساعدة 

 التكامل اإلقليميقسم 
 والتكامل االقتصاديشعبة التنمية 

 978452-1-961+: هاتفال
 981510-1-961+فاكس: ال
  saad@un.orgلكتروني: اإلبريد ال
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