
  تطوير عمل اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية ) 30-(د 332
  والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية

  ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

، بشأن تواتر دورات اللجنة الفنية 2012أيار/مايو  10المؤرخ  )27-(د 313إلى قراريها  إذ تشير
-(د 214اإلسكوا، و المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية في بلدان منطقة

، بشأن إنشاء لجنة فنية لالهتمام بقضايا تحرير التجارة الخارجية والعولمة 1997أيار/مايو  7المؤرخ  )19
  ،اإلسكوااالقتصادية في دول منطقة 

، الصادر عن الدورة الوزارية 2030لعام  إعالن الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة وإذ تستذكر
، وقد طلب فيه المجتمعون إيالء اهتمام لقضية تمويل التنمية وإنشاء منتدى خاص )1(التاسعة والعشرين لإلسكوا

  ،لمناقشة الموضوع

التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية  وإذ تأخذ بعين االعتبار
بشأن فصل اللجنة إلى  )3(والحادية عشرة )2(والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية في دورتيها الثانية عشرة

  ،ن تعقد كل منهما دورة كل عامينيلجنت

سكوا في تحديد األولويات، والتخطيط أهمية زيادة مشاركة حكومات الدول األعضاء في اإل وإذ تدرك
  ،لبرامج اإلسكوا المتعلقة بمجاالت تمويل التنمية وتطويرها

 ً الحاجة إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين اإلسكوا والمنظمات اإلقليمية العربية حول  وإذ تدرك أيضا
تمويل في  قدراتها مل على تطويرالسياسات المتعلقة بتمويل التنمية، بهدف تلبية احتياجات الدول األعضاء والع

  ،خطط التنمية الوطنية

على أهمية دور اإلسكوا في معالجة قضايا السياسات التجارية دعماً لجهود الدول العربية  وإذ تؤكد
  ،على مسار التكامل اإلقليمي والتنمية المستدامة

لتكون  عمل لجانها الفرعيةبما تقوم به لجان األمم المتحدة اإلقليمية األخرى في تطوير واسترشاداً 
  ،أكثر استجابة ألولويات الدول األعضاء

                                                   

)1(  portE/ESCWA/29/12/Re.  

)2(  E/ESCWA/EDID/2017/IG.2/9/Report. 

)3(  E/ESCWA/EDID/2017/IG.3/11/Report. 



فصل اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية  ؤيدت  -1  
إلى لجنتين تعقد كل منهما دورة كل عامين، تحت مسمى "لجنة تمويل التنمية في الدول األعضاء في اإلسكوا" 

 ؛بعات مالية إضافيةو"لجنة السياسات التجارية في الدول األعضاء في اإلسكوا"، وذلك من دون أية ت

 لجنة تمويل التنمية المهام التالية: تتولىتقرر أن   -2  

مناقشة األولويات المتعلقة ببرامج عمل اإلسكوا وخطط عملها المتوسطة األجل لتمويل   (أ)
  التنمية؛

متابعة التقدم المحرز في الدول األعضاء فيما يتعلق بسياسات تمويل التنمية، وإعداد   (ب)
  ؛بهذا الشأنالتوصيات 

متابعة التطّورات في المسارات والمؤتمرات والمنتديات اإلقليمية والدولية المرتبطة  (ج)
  بتمويل التنمية، وتنسيق الجهود اإلقليمية في تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات؛

جامعة دعم التعاون بين األمانة التنفيذية لإلسكوا والمجالس الوزارية المتخصصة ضمن   )د(
الدول العربية والمنظمات واالتحادات التابعة لها وغيرها من المنظمات اإلقليمية المختصة، في بناء القدرات، 
ومواءمة السياسات واالستراتيجيات الخاصة بتعبئة الموارد لتمويل التنمية، ودعم التواصل والشراكات وتنسيق 

  المواقف على الصعيد الدولي؛

 لجنة السياسات التجارية المهام التالية: تتولىتقرر أن   -3  

 مناقشة األولويات المتعلقة ببرامج عمل اإلسكوا وخطط عملها المتوسطة األجل في مجال  (أ)
  السياسات التجارية؛

متابعة التقدم المحرز في الدول األعضاء في مجال السياسات التجارية، وإعداد التوصيات   (ب)
  ؛بهذا الشأن

التطّورات في المسارات والمؤتمرات والمنتديات اإلقليمية والدولية المرتبطة متابعة  (ج)
  بالسياسات التجارية، وتنسيق الجهود اإلقليمية في تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات؛

دعم التعاون بين األمانة التنفيذية لإلسكوا والمجالس الوزارية المتخصصة ضمن جامعة   )د(
لمنظمات واالتحادات التابعة لها وغيرها من المنظمات اإلقليمية المختصة، في بناء القدرات، الدول العربية وا

ومواءمة السياسات واالستراتيجيات الخاصة بتطوير السياسات التجارية، ودعم التواصل والشراكات وتنسيق 
  المواقف على الصعيد الدولي؛

  األمين التنفيذي أن يقدم إلى اللجنة في دورتها الحادية والثالثين تقريراً عن تنفيذ  تطلب إلى  -4  
 هذا القرار.
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