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االقتصـادي واالجتمـاعي
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
لجنة النقل واللوجستيات
الدورة العشرون
عمان 10-9 ،كانون األول/ديسمبر 2019

معلومات للمشاركين
معلومات أساسية
تمثل الدورة العشرون للجنة النقل واللوجستيات متابعة للجهود التي تبذلها اللجنة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا (اإلسكوا) في قطاع النقل واللوجستيات ،لما له من دور فعال وهام في دعم التكامل اإلقليمي العربي.
وفي هذه الدورة ،تستعرض بعض التطورات الحاصلة في قطاع النقل واللوجستيات منذ الدورة التاسعة
عشرة للجنة ،التي عقدت في بيروت من  26إلى  28تشرين الثاني/نوفمبر  .2018وتقدم وثائق وعروض بشأن
البنود المدرجة في جدول األعمال ،وال سيما :تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا في مجال النقل واللوجستيات
وأنشطة التعاون الفني والتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها التاسعة عشرة؛ والتكاليف التجارية في المنطقة
العربية؛ والتحول إلى االقتصاد الرقمي وأثره على قطاع النقل واللوجستيات .كما تطلع اللجنة على التطورات
في مجال النقل واللوجستيات في البلدان العربية من خالل مداخالت ممثالت وممثلي الدول ،وتعقد جلستي نقاش،
األولى عن سالمة المرور والتحديات المرتبطة بعقد عمل األمم المتحدة للسالمة المرورية  ،2020-2011والثانية
عن مبادرة الحزام والطريق وماذا تحمل للمنطقة العربية.
المشاركة
يشارك في الدورة ممثلو وممثالت الدول األعضاء في اإلسكوا .كما وجهت الدعوة إلى المنظمات اإلقليمية
والدولية ذات الصلة لحضور االجتماعات بصفة مراقب .وتتحمل الحكومات والمنظمات المدعوة نفقات سفر
ممثليها وإقامتهم ،وذلك وفقا للقواعد المتبعة في األمم المتحدة.
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المكان وموعد االنعقاد
تعقد الدورة العشرون للجنة النقل واللوجستيات في فندق كمبينسكي في عمان ،يومي  9و 10كانون
األول/ديسمبر  .2019ويبدأ تسجيل المشاركين في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم االثنين 9 ،كانون األول/ديسمبر
 ،2019وتبدأ الجلسة االفتتاحية في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه .وتنتهي االجتماعات في
الساعة الخامسة من مساء يوم الثالثاء 10 ،كانون األول/ديسمبر .2019
اللغة المعتمدة
تجري أعمال الدورة باللغة العربية.
تأشيرات الدخول
يمكن للمشاركين والمشاركات التقدم مباشرة بطلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة األردنية
الهاشمية من خالل سفارة المملكة في بلدهم .ويستحسن إرفاق رسالة الدعوة الموجهة إليهم من اإلسكوا عند طلب
التأشيرة.
اإلقامة والتنقل
تقترح اإلسكوا أن يقوم المشاركون والمشاركات بحجز إقامتهم في فندق كمبينسكي أو أحد فنادق عمان
القريبة من مكان االجتماع .ويرجى من المشاركين والمشاركات ترتيب خدمة التوصيل من وإلى المطار من
خالل التنسيق مباشرة مع إدارة الفندق.
التوقيت
يتقدم توقيت عمان توقيت غرينتش بساعتين.
الطقس
من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خالل فترة انعقاد االجتماع بين  15و 20درجة مئوية.
العمالت وأسعار الصرف
الدينار األردني هو العملة الرسمية في المملكة األردنية الهاشمية .وسعر الصرف المعمول به في أسواق
األردن هو  0.71دينار لكل دوالر أمريكي.
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المراسالت
يرجى توجيه كافة المراسالت المتعلقة بهذه الدورة إلى:
السيد فؤاد غره
مساعد باحث
قسم التكامل اإلقليمي
شعبة التكامل والتنمية االقتصادية
الهاتف+961-1-978432 :
الفاكس+961-1-981510 :
البريد اإللكترونيghorraf@un.org :

السيد عادل الغابري
مسؤول أول للشؤون االقتصادية
قسم التكامل اإلقليمي
شعبة التكامل والتنمية االقتصادية
الهاتف+961-1-978457 :
الفاكس+961-1-981510 :
البريد اإللكترونيal-ghaberi@un.org :
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