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 تواصلوا معنا

   ــــــةـــــــــــــــــــارة والـتـنـمـيــــــــــجـــــــــدة لـلـتـــــــــم المـتـحــــــــــر األمـــــــمــــؤتمــــ

 المستديرة الوزارياجتماع المائدة 
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التكامل اإلقليمي من أجل 

مستقبل شامل ومستدام 

 على الصمود وقادر

 

 الوصف 

(. و لمـا 19-يشـــــــــ ـد الاـالم تالـاوـتام  ج احةتاـا  مر سـاوحـة مرك فيرو    روـةا    فيـد

 ان البلد أفقر وأضـــاأ وأ ـــار  جمامأ تباعة  نـــرعة اةتااشـــل. ومد فشـــي النواي التجار  الدو ج 

الحا ج  تى اآلن  ج تمكير الاديد مر هذه احمتصـااا  مر الحصـ ع ع ا العـلأل األنـانـيةأ يما  ج 

أ مر انــتدامة أ ــب  19-ا    فيدذلك لقا  . وياية ضــمان معــتقبي أشــمي وأمدر ع ا الصــم ا و

التكـامـي احمتصــــــــــاا  انمليمو أهم مر أ  ومـم ماـــــــــى. فـالتكـامـي انمليموأ وح نـــــــــيمـا  ج  عـار 

احتالاما  التجارية انمليميةأ أمدر ع ا تلبية ا تياسا  البلدان الناميةأ ويخا ـــة أضـــاال ا وأ ـــارها 

ــام النوـاي التجـار  المتاـدا األعرا   ج  جمـام. وي مكر أن تكمـي احتالـامـا  التجـاريـة انمليميـة أياــــــــ

 تنعيق تدايير احةتاا  الطاروة يطريقة تا ا يالنالأل ع ا الجميأل. 

ـــتديرة ال وار  هـذاأ المان ن  التكـامـي انمليمو مر  وعلـيلأ يتـناوع استمـال المـاـودة المعـــــــ

ا الصــــــم ا  نــــــبي تاايل م ة التكامي انمليمو اعمام أسي معــــــتقبي شــــــامي ومعــــــتداي وماار ع 

ــبي الكاليلة  ــينصـــج التر يل ي سل لاا ع ا العـ ــتداي. ونـ ــامي والمعـ حةتاا  البلدان النامية الشـ

ــااية  ج عمليا   ــي  ج تلبية اح تياسا  احستماعية احمتصـ ــ اي التكامي انمليمو ع ا ةح  أفاـ يإنـ

 أ مر  ةصافام ومراعاة للبيئة وأشمي للجميأل.احةتاا  هذهأ يطرق من ا  ةشاء أن اق 

وي د  استمال الماودة المعـــــــــتديرة ال وار  هذا   ا الن  ك يإسراءا  ملم نـــــــــة تمك ر 

ــرورا  احستمــاعيــة  التكــامــي انمليمو مر  مــامــة وتحعـــــــــير الروايت التــاوريــة يير التجــارة والاـــــــ

 احمتصااية والبيئية.

https://www.instagram.com/unctad/
https://twitter.com/unctad
http://www.youtube.com/user/UNCTADOnline
http://www.flickr.com/photos/53390373@N06/
https://www.linkedin.com/company/unctad
https://www.facebook.com/UNCTAD
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 اجتماع المائدة المستديرة الوزاري

 المسائل الرئيسية 

أ أ ب  التكامي احمتصاا  19-مر ساوحة   فيد تفاوت مستويات االنتعاشنظراً إلى  -1

مأ ع ا  انمليمو أهم مر أ  ومم ماى لمعاعدة البلدان الناميةأ وح نيما أضاال ا  اح

أ بر.   الن  ك يق ة 

 ج تنعيق تدايير  يمكن أن يكمل التكامل اإلقليمي النظام التجاري المتعدد األطراف -2

 يطريقة تا ا يالنالأل ع ا الجميأل. احةتاا  الطاروة

اعمام لالةتاا  الشامي  من األهمية بمكان إيجاد سبل لتعزيز قوة التكامل اإلقليمي -3

 والمعتداي للبلدان الناميةأ مأل التر يل ي سل لاا ع ا اح تياسا  احستماعية احمتصااية.

 المشاركون 

ترا ماومة محدثة يالمتكلمير  ج استمال الماودة المعتديرة ال وار   ج النعخة انةكلياية مر 

 هذه المذ رة.

 جهة االتصال 

 كارلوس رازو

 ديررويسأ مكتج الم

 شابة التجارة الدولية والعلأل األنانية

 األوةكتاا

   +41 22 917 58 84 :ال اتأ

carlos.razo@unctad.org 
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