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 2019متوز/يوليه  23قرار اختذه اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف   
 
 

 [(E/2019/15/Add.1) سياآ لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة توصيةبناء على ]  
 

 تطوير عمل اللجنة الفنية املعنية بتحرير التجارة اخلارجية والعوملة االقتصادية ومتويل التنمية - 2019/30
 

 ،واالجتماعي االقتصادي اجمللس إن 
 اللجنة عن الصــــــــــــــــادر 2018 حزيران/يونيـ  28 املؤرخ (،30-)د 332 ابلقرار علما حييط إذ 
  آسيا، لغريب واالجتماعية االقتصادية
 التنمية ومتوي  االقتصــــادية والعوملة اخلارجية التجارة بتحرير املعنية الفنية اللجنة فصــــ  على يوافق 

 وجلنة آسيا، لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة يف األعضاء الدول يف التنمية وي مت جلنة مها جلنتني، إىل
 منهما ك   تعقد آســــيا، لغريب واالجتماعية االقتصــــادية اللجنة يف األعضــــاء الدول يف التجارية الســــياســــا 

 القرار. هذا مرفق يف الوارد (،30-)د 332 اللجنة قرار ألحكام وفقا عامني، ك   دورة
 

 37اجللسة العامة 
 2019متوز/يولي   23

 
 املرفق  
 (30-)د 332 القرار  
 التنمية ومتويل االقتصادية والعوملة اخلارجية التجارة بتحرير املعنية الفنية اللجنة عمل تطوير  

 ،آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة إن 

https://undocs.org/ar/E/2019/15/Add.1
https://undocs.org/ar/E/2019/15/Add.1
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 اللجنة دورا  تواتر بشــــــــ ن ،2012 أاير/مايو 10 املؤرخ (27-)د 313 قراريها إىل تشيييييير إذ 
 االقتصـــادية اللجنة منطقة بلدان يف التنمية ومتوي  االقتصـــادية والعوملة اخلارجية التجارة بتحرير املعنية الفنية

 لجنة،تلك ال إنشاء بش ن ،1997 أاير/مايو 7 املؤرخ (19-)د 214 و آسيا لغريب واالجتماعية
 اعتمدت  الذي ،2030 لعام املســـــتدامة التنمية خطة تنفيذ بشـــــ ن الدوحة إعالن إىلشيييير ت وإذ 

 االهتمام إيالء في  وطلبت واالجتماعية، االقتصـــــادية للجنة والعشـــــرين التاســـــعة الدورة يف األعضـــــاء الدول
 املوضوع، ملناقشة خاص منتدى وإنشاء التنمية متوي  ملس لة

 اخلارجية التجارة بتحرير املعنية الفنية اللجنة عن الصـــــــــــادرة التوصـــــــــــيا  االعتبار بعني أتخذ وإذ 
 جلنتني، إىل اللجنة فصــــ  بشــــ ن عشــــرة والثالثة عشــــرة الثانية دورتيها يف التنمية ومتوي  االقتصــــادية والعوملة
 عامني، ك   دورة منهما ك   تعقد

 لربامج والتخطيط األولواي ، حتديد يف األعضاء الدول حكوما  مشاركة زايدة أمهية تدرك وإذ 
 وتطويرها، التنمية بتموي  املتعلقة واالجتماعية االقتصادية اللجنة

 واالجتماعية االقتصـــــــــــــــادية اللجنة بني والتكام  التنســـــــــــــــيق تعزيز إىل احلاجة اأيضييييييييييي تدرك وإذ 
 احتياجا  تلبية هبدف التنمية، بتموي  املتعلقة الســــــياســــــا  بشــــــ ن عملها يف العربية اإلقليمية واملنظما 

 الوطنية، التنمية خطط متوي  على قدراهتا وبناء األعضاء الدول
 التجارية الســياســا  مســا   معاجلة يف واالجتماعية االقتصــادية اللجنة دور أمهية على تؤكد وإذ 

 املستدامة، والتنمية اإلقليمي التكام  مسار على العربية الدول جلهود دعما  
 لتكون الفرعية جلاهنا عم  تطوير يف األخرى اإلقليمية املتحدة األمم جلان ب  تقوم مبا داواسرتشا 

 األعضاء، الدول ألولواي  استجابة أكثر
 االقتصـــــــــــــــادية والعوملة اخلارجية التجارة بتحرير املعنية الفنية اللجنة فصـــــــــــــــ  على توافق - 1 

 واالجتماعية االقتصــــــــــــادية اللجنة يف األعضــــــــــــاء الدول يف التنمية متوي  جلنة مها جلنتني، إىل التنمية ومتوي 
 آسـيا، لغريب واالجتماعية االقتصـادية اللجنة يف األعضـاء الدول يف التجارية السـياسـا  وجلنة آسـيا، لغريب
 إضافية؛ مالية آاثر أي دون من وذلك عامني، ك   دورة منهما ك   تعقد

 التالية: املهام التنمية متوي  جلنة تتوىل أن تقرر - 2 
 عملها وخطط واالجتماعية االقتصــــادية اللجنة عم  بربامج املتعلقة األولواي  مناقشــــة )أ( 
 التنمية؛ لتموي  األج  املتوسطة

 وإعداد التنمية متوي  بســـــــــياســـــــــا  يتعلق فيما األعضـــــــــاء الدول يف احملرز التقدم متابعة )ب( 
 الش ن؛ هبذا التوصيا 
 يتعلق فيمـــا والـــدوليـــة اإلقليميـــة والعمليـــا  واملؤمترا  املنتـــداي  يف التطّورا  متـــابعـــة )ج( 

 وتوصيا ؛ قرارا  من عنها يصدر ما تنفيذ أج  من اإلقليمية اجلهود وتنسيق التنمية، بتموي 
 الوزارية واجملـال  واالجتمــاعيــة االقتصــــــــــــــــاديـة للجنــة التنفيــذيـة األمـانـة بني التعــاون دعم )د( 

 اإلقليمية املنظما  من وغريها هلا، التابعة واالحتادا  واملنظما  العربية، الدول جلامعةاملتخصـــــــــــــــصـــــــــــــــة 
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 التنمية؛ لتموي  املوارد تعبئة إىل املوجهة واالســــجاتيجيا  الســــياســــا  ومواءمة القدرا  بناء يف املختصــــة،
 الدولية؛ الساحة يف املواقف وتنسيق والشراكا  االتصال، جهود ودعم

 التالية: املهام التجارية السياسا  جلنة تتوىل أن أيضا تقرر - 3 
 عملها وخطط واالجتماعية االقتصــــادية اللجنة عم  بربامج املتعلقة األولواي  مناقشــــة )أ( 
 التجارية؛ السياسا  جمال يف األج  املتوسطة

 التوصــيا  وإعداد التجارية الســياســا  جمال يف األعضــاء الدول يف احملرز التقدم متابعة )ب( 
 الش ن؛ هبذا

 يتعلق فيمـــا والـــدوليـــة اإلقليميـــة والعمليـــا  واملؤمترا  املنتـــداي  يف التطّورا  متـــابعـــة )ج( 
 وتوصيا ؛ قرارا  من عنها يصدر ما تنفيذ أج  من اإلقليمية اجلهود وتنسيق التجارية، ابلسياسا 
 الوزارية واجملـال  واالجتمـاعيـة االقتصــــــــــــــــاديـة للجنـة ذيـةالتنفيـ األمـانـة بني التعـاون دعم )د( 

 اإلقليمية املنظما  من وغريها هلا، التابعة واالحتادا  واملنظما  العربية، الدول جلامعة املتخصـــــــــــــــصـــــــــــــــة
 ودعم التجارية؛ السياسا  بتطوير اخلاصة واالسجاتيجيا  السياسا  ومواءمة القدرا  بناء يف املختصة،

 الدولية؛ الساحة يف املواقف وتنسيق والشراكا  االتصال، جهود
 عن تقريرا   والثالثني احلــاديــة دورهتــا يف اللجنــة إىل يقــدم أن التنفيــذي األمني إىل تطلب - 4 

 القرار. هذا تنفيذ
 


