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 المائدة المستديرة الوزارية: إعادة تشكيل سالسل القيمة العالمية واإلقليمية  

 األونكتاد الخامس عشر  

 دموجز أعدته أمانة األونكتا  

مراعاة للضغغغغغغغغ وع الت  تلاالج ئحل التااهة عاتتات كعادة تشغغغغغغغغلدو ية  احيتا  ال ولية لته د   -1
ش وتوطد  ال  رة على الصغغلودو وبالرةر كلى الت دراف ف  الكيلو احدارا اللالل  واحيليل و والرورة االيتلا

الصغغغرا ية الت ، ةو وضغغغروراف اال،غغغت امةو يةرف اللاا ة الل غغغت ،رة ف  الو،غغغااو اللتاجة ل را  تواف    ،  
 ال ل ية اللترتبة علدكا.ف  اآلرا  عشأن ، و ت خدر هذت االتتاهاف لخ مة الترلية وتترب اآلثار 

  وكان فري  اللرايشغة ف  اللاا ة الل غت ،رة كلا ،ل ك كاتب ال ولة ال رللاي و الورارة االتهاد ة للشغ ون  -2
  االيتصغاد ة والاايةو أللاييا  األمدن اللا  ل رفة التتارة ال ولية  ورير ال ولة للصغراعةو ورارة التتارة والصغراعة

 والتلاوييافو أوغر ا  واألمدرة اللامة لألويكتاد.

  وأبررف األمدرة اللامة لألويكتاد ف  محجةاتكا االفتتاجية أن التاور اللتويع ل ح،و القيلة اللاللية  -3
ف  بدئة التتارة واال،غغترلار ف  فترة ما عل  التااهة ،غغتترتب عليا  ثار عال ة ف  االيتلاش والرلو الشغغاملدن  

 والل ت امدن واللريدن.

للتليعو ال ب                                              ي  اللرايشغة على أيا لك   لون االيتلاش اغامح  وئحل اللرايشغةو اتق  أعضغا  فر  -4
من ته غغغغغغدن م غغغغغغتود كم اد ال ل ان الق درة عالل اجاف. وايترف أج  أعضغغغغغغا  فري  اللرايشغغغغغغة أن تل ر ال واع  

 اللاللية ي و التكرولو يا لتللدن هذت ال ل ان من كيتا  األدوية الهدوية.

  كلى التلاون اللالل  واحيليل و وااللت ا  ع واع  التتارة واال،ترلار   وأاار  ليع أعضا  فري  اللرايشة  -5
اللتل دة األطرافو وال فع عصغورة مر غ ة يهو اال،غترلار الل غت ا و والشغراكاف بدن ال ااعدن اللا  والخا   
ية بوصغغغقكا و،غغغااو هامة الغترا  القر  الت  تتيهكا كعادة تشغغغلدو ،غغغح،غغغو القيلة اللالليةو كلى  ايب أهل

ف  هذت ال غغغغغح،غغغغغوو لتل ي  االيتلاش اللادل. و كر عضغغغغغلة         يلوا    ريادة مشغغغغغاركة ال ل ان الرامية وأيو ال ل ان
أعضغغغا  من فري  اللرايشغغغة أن ته غغغدن مرار اال،غغغترلار واحدارة أمر ها  ف  ،غغغ دو تهرير ال  راف الكامرة 

لل  واحيليل  ل ح،و القيلة  للن أن لكذت ال ل ان. وا د أج  أعضا  فري  اللرايشة على أن التكامو اللا
على الصغغلودو وأن الهلوماف  للن أن ت غغاع  ف  تل ي  ي رة ،غغح،غغو          يلوا   ي رة أيو ال ل ان        أ ضغغا   ه غغن 

 القيلة اللو ودة على الصلود بتوفدر بدئاف م ت رة ت لح للشركاف عالتخايط.
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احيليل و أاغار أج  أعضغا  فري   وفيلا ،تلل  بتصغاع  وتدرة كيامة ،غح،غو القيلة على الل غتود   -6
  حجرار ت    يهو ريادة االعتلاد على الذاف         يلوا    اللرايشغغغغغة كلى أن  لح ،تيح فرصغغغغغة لل ل ان الرامية وأيو ال ل ان 

                                                                                                        وال  رة على الصغغغغغغلود  ويللن للرا ة التتارة الهرة ال ارية األفريقية أن تخق ا الهوا   التتارية واال،غغغغغغترلارية 
وت غغاع  على ته غغدن الوصغغول كلى األ،غغواق وتخطيا الضغغ ط اللرتبط عاحم ادافو وف  على يااق ال ارةو 

عن كدئال ته غدراف على الهوكلةو                                                                 هذا الصغ دو فنن اال،غترلار ف  اللو  غتياف والكياكو األ،غا،غيةو فضغح  
 أمور مهورية ف  هذا الشأن.

لرضغج لج كاد ئحل فترة واتق   ليع أعضغا  فري  اللرايشغة على أن ،غح،غو القيلة اللاللية ت  -7
ي رة الرةا  على         أ ضغغغغغغا  التااهة. غدر أن عضغغغغغغلة أعضغغغغغغا  من فري  اللرايشغغغغغغة أاغغغغغغاروا كلى أن  لح أاكر 

الصغلود. و كر أج  أعضغا  فري  اللرايشغة أن براعة الل ،غ غاف التتارية ف  التلامو مع جوا   احم اداف  
  ف  مروية   ا  لع الهدوية ئحل فترة التااهةو كايج در،غغغ والهوا   اللو  غغغتية وتو يا ال  راف احيتا ية يهو ال غغغ 

  الل ،غغغغ غغغغاف التتارية وي رتكا الكامرة على الل غغغغاهلة ف  توفدر جلول للته  اف اللاللية  وال ب  لتكاف ت رير
 ال يا،اف من تكدئة ال دئة الت  تق ح اللتال لذلح.

  ك  كرا  الشغغغغغواغو اللتلل ة عنعادة وباحضغغغغغافة كلى  لحو أعرع  ليع أعضغغغغغا  فري  اللرايشغغغغغة عن تقا ل  -8
األيشاة احيتا ية كلى الوطن أو ترا ع دور ،ح،و القيلة اللاللية. والجظ أج  أعضا  فري  اللرايشة أيا 
  جتى ف  ضغغو  الهواف  الت  تشغغتع كعادة ال  راف التصغغريىية كلى ال ل ان الل غغترلرةو فنن اللرا  االيتصغغادا

   ر الل ،غغ غغاف التتارية يهو اال،غغتلرار ف  كيامة أعلالكا على الصغغلد  ال ول  هو ال وة الت  ت فع كلى ج  ك د 
يهو الرلو االيتصغغغادا والترلية. واغغغ د عضغغغلة من    ا  هام                                            و،غغغتةو ،غغغح،غغغو القيلة اللاللية واحيليلية ،غغغ دح  

طرافو  أعضغا  فري  اللرايشغة على أهلية يواع  التتارة واال،غترلار اللتل دة األطراف والهوكلة اللتل دة األ
وعلى أهلية الت    اللهرر على الصغلد  اللتل د األطراف ف  تي غدر التتارة واال،غترلار عالر غبة للل ،غ غاف  
التتارية والل غترلرينو م غلادن الضغو  على دور األويكتاد ف  تهلدو ال غيا،غاف وبرا  تواف  اآلرا  وتاوير 

 ال  راف ف  ال ل ان الرامية من أ و الترقدذ الللل .

لا ،تلل  عآفاق اال،غغترلار األ ر   اللبااغغرو أاغغار  ليع أعضغغا  فري  اللرايشغغةو م غغتشغغك ،ن وفي  -9
ب ياياف األويكتادو كلى أن جت  األغلقة اللخصغصغة لحيتلاش ف  مرجلة ما عل  التااهة وتوريلكا ،غد ثران 

  ن لح،غغغترلار ف  االيتلاشف  اال،غغغترلار اللالل و وأعربوا عن يل ك  كرا  التوريع غدر اللتكافإل لجيقاق  ويلل 
و أن  ل ر اال،ترلار ف  ته د  أه اف الترلية الل ت امة جدث كيا   تك ف ف  ال الب ال ااعاف  اف الصلة 
  علا ف   لح الكياكو األ،غغا،غغية ومصغغادر الااية اللتت دة والرة  الصغغهيةو ومع  لح فنن هذا اال،غغترلار ل   قلو 

  ة اللتصغغلة عاأله اف ف  ال ل ان الرامية. و كر أج  أعضغغا  فري  اللرايشغغة الكردر ل غغ  القتوة اال،غغترلارية ال غغروي 
أن هراك جا ة كلى ت ابدر مللو،غة ف  متال ال غيا،غاف اللامة للتخطيا من مخاطر تهويو اال،غترلار من 

  ياكو ال ل ان الرامية كلى مشغغغغاريع أيو ئاورة ف  االيتصغغغغاداف اللت  مة الرلو  ويال كن تشغغغغتيع اال،غغغغترلار ف  الك 
و  األ،ا،ية ،رب   أن   ترن بت كدو اال،ترلار ف  الصراعةو وهو أمر مهورا برقس ال  ر لرلو ال  راف احيتا ية 

ومن الضغغغغغغغرورا ريادة ال  راف اال،غغغغغغغتيلابية لح،غغغغغغغترلار األ ر  و وتل ي   لياف الهوكلةو وجلا ة الللا،در  
 وال دئية الحا ة. اال تلا ية

  فري  اللرايشة أن التلويحف اللتأتية من اللصارف احيلااية اللتل دة وف  الختا و الجظ أعضا -10
  األطراف لن تكون كافية ل غغغ  القتوة اال،غغغترلارية اللتصغغغلة عاأله اف  ويالوا كيا ال غرى عن اال،غغغترلار األ ر   

تكون  اللبااغر والشغراكاف بدن ال ااعدن اللا  والخا . واغ د أج  أعضغا  فري  اللرايشغة على ضغرورة أن
  الهواف  الت  تشغغغغغتع على تولد  ا،غغغغغترلاراف ئاصغغغغغة لته د  األه اف  اف م  د للتأثدر على اعتباراف اللخاطر 
واللاا  الت  ،راعدكا الل غغترلرون  وربلا تكون ت ابدر دع  اال،غغترلار الخار   جا،غغلة ف  تشغغتيع الشغغركاف  

 على اال،ترلار ف  الخار .
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