
 تواتر دورات اللجنة وهيئاتها الفرعية  (15-د) 192
 
 ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
 
بشأن تغيير تواتر دوراتها من دورة  8811أبريل /نيسان 5المؤرخ ( 81-د) 851بقرارها  إذ تذكر 

 سنوية إلى دورة كل سنتين، 
 
بشأن هيئاتها الفرعية  1002إلى  8881من اتها المتعاقبة التي اعتمدتها في الفترة بقرار وإذ تذكر أيضا   

 السبع وبشأن تواتر دوراتها ودورات هذه الهيئات، 
 
ي أعربت عنه في دورتها الرابعة والعشرين لطول الفترة الفاصلة بين دوراتها، ذإلى القلق ال وإذ تشير 

تألف من مسؤولين كبار من البلدان األعضاء، وتجتمع مرة كل ستة أشهر مما أدى إلى قرارها إنشاء لجنة فنية ت
 لدعم اإلسكوا في بلوغ أهدافها، 

 
توصية اللجنة اإلحصائية في دورتها السابعة بإنشاء مجموعة عمل إقليمية  وإذ تضع في اعتبارها 

تمع فيها اللجنة اإلحصائية، تتألف من رؤساء األجهزة اإلحصائية في المنطقة وتجتمع في السنوات التي ال تج
وبتوصية مماثلة قدمتها اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية في بلدان منطقة 
اإلسكوا في دورتها الخامسة بشأن عقد اجتماعي خبراء منفصلين ما بين انعقاد دورتي هذه اللجنة، يخصص 

 مواضيع التكامل اإلقليمي وتمويل التنمية،أحدهما لمواضيع التجارة والثاني ل
 
في الدورة السادسة لكل  (1)ولجنة التنمية االجتماعية (8)توصية لجنة الطاقةأيضا   في اعتبارهاوإذ تضع  

منهما بتغيير تواتر دوراتهما بحيث تعقد الدورة سنوياً عوضاً عن مرة كل سنتين، وذلك لزيادة التفاعل فيما بين 
 اء وكذلك بين البلدان األعضاء واألمانة التنفيذية، البلدان األعض

 
 أن اللجنة الفنية لم تعقد حتى اآلن إال اجتماعاً واحداً منذ إنشائها، وإذ تالحظ 
 
في االستنتاجات الرئيسية والخطوات القادمة التي وردت في تقرير األمانة التنفيذية عن  وقد تباحثت 

الدروس المستخلصة من تقييم دورات اللجنة وهيئاتها الفرعية و، (2)يةتواتر دورات اللجنة وهيئاتها الفرع
 ،(1)والخطوات المقبلة

 
البرنامج،   يمكن النرر فيه بمعزل عن أولوياتالاللجنة وهيئاتها الفرعية بأن تواتر دورات  وإذ تسلّم 

 واآلليات الحكومية في اإلسكوا، وغيرها من العوامل األخرى،
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 -1- 

نرر في التوصيات ذات الصلة الصادرة عن لجنة الطاقة ولجنة التنمية االجتماعية تأجيل ال تقرر- 8 
واللجنة اإلحصائية واللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية في منطقة بلدان 

 اإلسكوا؛
 
 على ضوء أولوياتة لإلسكوا الحكوميلية عمق لآلمتقييم  إجراءاألمانة التنفيذية إلى تدعو - 1 

 البرنامج كما تحددها البلدان األعضاء واإلصالحات الجارية في األمم المتحدة؛
 
 مساهمتها؛أهمية وتقييم  هرصدواألمانة التنفيذية إلى دعم عمل اللجنة الفنية  تدعو أيضا  - 2 
 
دت في الفترة لتبادل الدروس المستخلصة من تقييم الدورات الحكومية التي عق تعرب عن تقديرها- 1 

 ؛1001-1001
 
الحكومات األعضاء إلى استعراض قنواتها الداخلية لتوزيع وثائق دورات اإلسكوا، وطلب  تدعو- 5 

تحسين قنوات التوزيع، وإطالع األمانة التنفيذية على  طرق العمل علىآراء الوزارات أو المكاتب المعنية في 
 نتيجة هذا االستعراض؛

 
 :التنفيذيةاألمانة  إلى تطلب- 6 
 

بهدف  باستمرارإلسكوا على شبكة اإلنترنت وتحديث بياناته لتطوير الموقع اإللكتروني  (أ)  
 اتلدوراتيسير حصول المندوبين الذين يوفدون إلى دورات اللجنة وهيئاتها الفرعية في المستقبل على وثائق 

 ؛هالتقارير
 

 ن األعضاء وفق ما تحدده هذه البلدان؛تحديث وتفعيل نقاط االتصال الرسمية في البلدا (ب)  
 
 .استعراض نتيجة التقييم في دورتها السادسة والعشرين تقرر- 1 

 


