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 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 

 " يةقتصاداال اآلثارتحليل لالتجارية  الكمية لياتاآلدوات و األ"حول  تدريبيةورشة عمل 

 ٢٠١٧تشرين الثاني/نوفمبر  ۲٩-28بيروت،
 

 المذكرة التوضيحية
  

 اآلثارتحليل ل التجارية الكمية لياتاآلدوات واأل " حولتدريبية ورشة عمل تعتزم االسكوا تنظيم 
، في مبنى األمم المتحدةفي  2017تشرين الثاني/نوفمبر  ۲٩-28خالل الفترة  ا، والمزمع عقده"يةقتصاداال

 . بيروت
 

 األهداف –ألف 
 

اإلتحاد الجمركي العربي لجنة  قدرات وتطوير الدعم الفني وبناء وتهدف هذه الورشة الى تقديم

 . ةاإلقتصادي راثالتجارية وتحليل اآل فهم واستخدام األدوات الكميةللمشاركة في 
ضمن إطار الدعم الفني الذي تقدمه اإلسكوا للدول األعضاء لتطوير قدرات ممثلي حكوماتها وتأتي هذه الورشة 

 لتنفيذ االتحاد الجمركي العربي. في السعي
 

 المشاركين –باء  
 

 والمالية , أعضاء لجنة االتحاد الجمركي العربي، وممثلو وزارات التجارةإن المشاركين في ورشة العمل هم 
 .في الدول األعضاء

بالسيدة روال ميالن يرجى من جميع المشاركين تأكيد مشاركتهم عبر إرسالها الى البريد الخاص 
milan@un.org 

 
 

 ورشة العمل ترتيبات-جيم 
  .الجمهورية اللبنانية -مبنى األمم المتحدة، رياض الصلح، بيروت فيورشة العمل  تعقد   

 تترك اإلسكوا للمشاركين حرية اختيار الفندق لحجوزاتهم خالل فترة انعقاد الورشة في لبنان. 
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، Markazia suites Hotel سويت - مركزية فندق عن العرض الذي يقدمه إعالمكمكما نود 
، تشمل اإلفطار واالنترنت (فردي)دوالر امريكي للغرفة  105وذلك بمبلغ ، للمشاركين في اجتماعات اإلسكوا

دوالر امريكي.  26االصطحاب من المطار الى الفندق بمبلغ لخدمة وكافة الضرائب، مع إمكانية الترتيب 
- :www.markaziasuites.comWeb Site  -يمكن التواصل المباشر مع الفندق

reservations@markaziasuites.com  من  تجدر اإلشارة أن الفندق قريب اإلسكوا. طريق نأن يتم الحجز ع أو
 .العرض المميز الذي يقدمهدقائق سيراً( وخدمته جيدة باإلضافة الى  7في رياض الصلح )مبنى األمم المتحدة 

 

 تأشيرات الدخول -هاء
 

تأشيرات إلى يحتاجون  واا إذا كانيمكن للمشاركين االستفسار من السفارة اللبنانية في بلد إقامتهم عم   
من  وجهة إليهمنسخة من رسالة الدعوة المرفقوا بطلب التأشيرة يدخول. وينبغي على من يحتاجون ذلك أن 

وفي حال وجود صعوبات، يمكن االتصال باألمانة التنفيذية لإلسكوا للمساعدة في إصدار تأشيرات  اإلسكوا.
سفر تتضمن كافة الصورة ملونة واضحة عن جواز  ينالمعني ينالمشاركإليها كل من  يرسلالدخول، على أن 
 يوماً على األقل من انعقاد الدورة. 30المعلومات قبل 

 

 المراسالت- واو
 الرجاء توجيه المراسالت حول االجتماع إلى:

 
     :(ESCWA)آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة

 

 

 روال ميالن ةالسيد                    ناتالي خالدالسيدة 

 مساعدة إدارية                              مسؤول شؤون إقتصادية

 قسم التكامل االقليمي           قسم التكامل اإلقليمي

 إدارة التنمية االقتصادية والتكامل االقليمي             (EDIDإدارة التنمية االقتصادية والتكامل االقليمي )

 آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة           آسيا                 لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة

 الجمهورية اللبنانية بيروت، -ساحة رياض الصلح           بيروت، الجمهورية اللبنانية        -ساحة رياض الصلح

 11-8575ص.ب                      11-8575ص.ب 

 الخط المباشر +961-1-978214هاتف:                  الخط المباشر            +961-1-978445هاتف: 

 961-1-981510فاكس:                                               +961-1-981510فاكس: 

 ilan@un.orgmبريد اإللكتروني: ال                          nasreddine@un.orgالبريد اإللكتروني:

 

 

 

Participants are required to   
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