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نحو نظام اقتصادي عالمي أفضل تحقيقاً للمساواة والتنمية المستدامة لما بعد 0251
جنيف 51-51 ،حزيران/يونيه 0252
القاعة  ،XVIIIقصر األمم

تتش ر أمانة ررومكتا تررةةماررول امكضررواىلمكتلهتررةلمامم ررواسةمكضلةنررومك ةن ررو مكض ر م ر
ن ضر ل ةم"نحووو نظووام اقتصووادي عووالمي أفضوول تحقيقواً للمسوواواة والتنميووة المسووتدامة لمووا بعوود
عام  ."0251م

م

ممامبنة ررلومكض ررنو ةمكض ررن ومك م ررشمء ش ررةلمكتا ت ررةة م ررتل ومكضن ررواام ر ر ن م81ما81م
حز ك  /ر م4182ما ص ر مكتنررن م.مون ر .ما ررتل م رروااملررة م4182م.مكضت ررو ةلمكض ر م
ت كو مكضتنم ومكمل توكنوم ت جومكت ةعم طةقملو مكمل ةاكا .م
مكمل ض لة مكض ئ ة م

-5

أبعاد االقتصاد الكلي لالمساواة

-0

من الممارسات السياساتية الفضلى إلى التحول العالمي

ماجيتمرريفم.م ررواامكتا تررةةمكضلةنرروممررةةامح ن ر ماع ا ر مضامجتمرريفمكملررو مااوررةة م
اكض طررةعمك ررةأ ماا ر ةةمنصررا ومحو ر ا م.مح ر كلمنبت ر قمتبررةلا ماشررق ممهتررة ةمحة ررومنتلا رروم
اةضتنم و .م
ما تبتتحم واامهنكمكضلة محب كلمون ر مكض ةضر م.ماطرةلم ا راومنرألمكتحروكيتمكضر م تنرةم م
ف ةمك ربكلمنألمنوزمون ر مكضتجرةلوماهر هنمنرألما ر ةةمكملصرا وممهترة ةمكمتصرةة وملةمل رو ممبرةم.م
ذضكموطومكضتنم ومملةمالوم .4182م
ماكضنواامنبت حرومملم ار مكضرواىلمكتلهترةل ماكضربملة رةلمكض طن رو ماكملنلمرةلمكضواض رو مااورة لم
كتننمكملت وا ماكجملتميفمكملو ماكض طةعمك ةأ ماكملؤ ةلمكتوةة وماا ةئطمكءلال  .م
مات ف رراما ررنكمكءوط ررةلمكملط ررومكملتلا رروماقلم ررةىلمكضن ررواا.ما ررألمك ص ر ر ىلملا ر ر منز ررومن ررألم
كمللا نةلمكملبصاوملا من ميفمكضنواامكضشل :م .unctad.org/symposium2014م

م
 -4مم
ما ور منررألمكملشررةلوش مملررصمةور ىلممصر مكتنررن ما مهتصررا كملار ممررةلكسنمنررألمةكئر امكتنررألم
اةتننمكملت واملنومكضل كارو:م.Pregny Gate entrance, 14 avenue de la Paixماتلمرصمةكئر امكتنرألمنرألم
كض ةلوم1/11ماممكض ةلوم.81/11ما ل كًماممكضتوكا مكتنن ومكمللم ىلماة م نصحمكملشةلو ماشروام
اة هت ر لمملررصمكض ررةلوم1/11مءمتررة ماو ر كلكلمكضرروو ىلم.مكض مررتمكملنة ررجماكضت و ر ماممك وتمررةعم
كض ررنوم ر ل وم.مكملل ر م""Eم(Eم)Bâtimentم.ممص ر مكتن ررن.ما و ر من ررألمكملش ررةلوشماحهت ررةلمور ر ك م
ررب هنمااماق رروماطن ررومعةقاررومءقلررةلمه ر ت ن.ما م ررمحمض ر ةلكلمكتو ر امارروو ىلممص ر مكتنررن م
ضررنضكم نل ر مضازكئ ر ألما م عوا ر كملنرروما كاررومكضرروو ىلمكملشررةلماض ررة.ما نرريفماحهتررةلمح ةئررجم ررب مامم
ةكوصمكملل ما ماتص حموةأمنألمةكئ امكتنأل .م
ما نل مكضت ج صملربمك ع تماة تخوك

مكض كاطمكضتةيل:مPublic Symposium 2014

ما نل مك هتةمت و مكض ةئصمكملتلا وماةضتم صم.مكضنوااماممانة ومكتا ترةةملار مكضلنر ك مكضترةيل:م
Intergovernmental Support Service, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10م(لمرنمكضبرةو::م
+41 (0) 22 917 0214؛ملن ك مكضرب ومكءض عا :م .)meetings@unctad.orgم
مات و ممج ريفمك تب ةلكلمكتور ةماممكض روامحنةىلمحب ؛ملمرنمكهلةت
5048؛ملن ك مكضرب ومكءض عا :م .amel.haffouz@unctad.orgم

:م +41 (0) 22 917
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