
   إنشاء اللجنة االقتصادية لغربي آسيا-1818) 55(
 

  ،إن المجلس االقتصادي واالجتماعي
  

إذ يدرك الدور الخاص الذي تؤديه اللجان االقتصادية في تنفيذ االستراتيجية اإلنمائية الدولية لعقد   
  األمم المتحدة اإلنمائي الثاني؛

  
الياً بخدمات مكتب األمم المتحدة االقتصادي وإذ يضع في اعتباره أن بلدان غربي آسيا المشمولة ح  

  واالجتماعي في بيروت، ال تتمتع بعضوية أية لجنة من اللجان االقتصادية اإلقليمية؛
  

  وإذ يؤمن بأن هذه العضوية ستكون عامالً هاماً في التعجيل بتنميتها االقتصادية واالجتماعية؛  
  

، وتكون 1974يناير / كانون الثاني1مالها في يقرر إنشاء لجنة اقتصادية لغربي آسيا، تبدأ أع  
  :صالحياتها كما يلي

  
تعمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، في إطار سياسات األمم المتحدة وتخضع لإلشراف   -1

العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي، وتقوم بما يلي بشرط أال تتخذ أي إجراء بالنسبة ألي بلد دون موافقة 
  :ومتهحك
  

تبدأ وتشارك في أية تدابير تسهل العمل المتضافر إلعادة بناء االقتصاد والتنمية في غربي آسيا،   )أ(
ورفع مستوى النشاط االقتصادي في غربي آسيا والمحافظة على العالقات االقتصادية وتقويتها بين بلدان المنطقة 

  ومع غيرها من بلدان العالم؛
  
 ما تراه مناسبا من أبحاث ودراسات للمشكالت والتطورات االقتصادية تتولى بنفسها أو ترعى  )ب(

  والتكنولوجية في بلدان غربي آسيا؛
  
  تتولى أو ترعى جمع وتقييم ونشر ما تراه مناسباً من معلومات اقتصادية وتكنولوجية وإحصائية؛  )ج(
  
موارد المتاحة ألمانتها تقدم الخدمات االستشارية التي ترغب فيها بلدان المنطقة في حدود ال  )د(

التنفيذية، وبشرط أال تتداخل هذه الخدمات مع الخدمات التي تقدمها الوكاالت المتخصصة أو برنامج األمم المتحدة 
  اإلنمائي؛

  
تساعد المجلس االقتصادي واالجتماعي، بناًء على طلبه، في القيام بوظائفه في المنطقة بصدد أية   )ه(

  ا المشكالت الداخلة في مجال المساعدات الفنية؛مشكالت اقتصادية، بما فيه
  
في قيامها بهذه المهام، تتناول عند االقتضاء، الجوانب االجتماعية للتنمية االقتصادية والعالقة   )و(

  .المتبادلة بين العوامل االقتصادية واالجتماعية
  
  



غربي آسيا والتي تشملها في يتألف أعضاء اللجنة من الدول األعضاء في األمم المتحدة الواقعة في   -2
ويبتّ المجلس االقتصادي .  الوقت الحاضر خدمات مكتب األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي في بيروت

  .واالجتماعي، بناء على توصية اللجنة، في طلبات العضوية التي تُقدم مستقبالً
  
اللجنة مخولة في أية أمور تدخل في اختصاصها، بتقديم التوصيات مباشرة إلى حكومات األعضاء   -3

وتقدم اللجنة إلى المجلس .  المعنيين، وإلى الحكومات المقبولة بصفة استشارية، وإلى الوكاالت المتخصصة المعنية
  .عالمي ككلمسبقاً أي اقتراح لها بأنشطة تكون لها آثار هامة على االقتصاد ال

  
يجوز للجنة أن تدعو أية دولة عضو في األمم المتحدة ليست عضواً فيها، إلى االشتراك بصفة استشارية   -4

  .عند نظرها في أية مسألة لها أهمية خاصة لهذه الدولة
  
يجوز للجنة أن تُجري ترتيبات للتشاور مع المنظمات غير الحكومية التي منحها المجلس الصفة   -5

  ) 44-د (1296ية وفقاً للمبادئ التي أقرها لهذا الغرض والواردة في قراره االستشار
  .1986مايو / أيار23المؤرخ 

 
يجوز للجنة أن تنشئ ما تراه مناسباً من هيئات فرعية لتسهيل الوفاء بمسؤولياتها بعد مناقشة األمر مع   -6

  .أية وكالة متخصصة تعمل في نفس المجال العام وبموافقة المجلس
  
تدعو اللجنة ممثلي الوكاالت المتخصصة، ويجوز لها أن تدعو ممثلي أية منظمات حكومية لالشتراك   -7

بصفة استشارية عند نظرها في أي أمر له أهمية خاصة لهذه الوكاالت أو المنظمات، على غرار ما يتبعه 
  .المجلس

  
ورية مع األجهزة األخرى لألمم تتخذ اللجنة اإلجراءات التي تكفل المحافظة على االتصاالت الضر  -8

وتقيم اللجنة ما يلزم من اتصال وتعاون مع اللجان االقتصادية واإلقليمية .  المتحدة ومع الوكاالت المتخصصة
  .األخرى وفقاً للتوجيهات الواردة في قرارات ومقررات المجلس االقتصادي واالجتماعي والجمعية العامة

  
  .ما فيه أسلوب اختيار رئيسهاتضع اللجنة نظامها الداخلي، ب  -9
  

  .تُمول الميزانية اإلدارية للجنة من الموارد المالية لألمم المتحدة  -10
  

  .يعين األمين العام لألمم المتحدة مالك اللجنة، الذي يشكل جزءاً من األمانة العامة لألمم المتحدة  -11
  

ن أنشطتها وخططها، بما فيها أنشطة وخطط أية تقدم اللجنة إلى المجلس مرة كل سنة، تقريراً كامالً ع  -12
  .هيئة من هيئاتها الفرعية
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