
 

 
 

 من جدول األعمال 5البند 

 الب�ان العام

 (قدم كتاب�ا)

 الس�دة الرئ�سة،
 

ي تأي�د الب�ان الذي أد� به وفد جنوب أف��ق�ا باسم المجموعة األف��ق�ة .1
ف وفد مالوي بأخذ ال�لمة و�عرب عن رغبته �ف . يت�ش

ة  امنا بالعمل البناء مع اللجنة خالل ف�ت ف ي الرئ�سة ع� انتخابهما ونجدد ال�ت ئ نائبئت ونهنئك ع� إعادة انتخابك رئ�سة، ونهئف

 . واليتكّن 

ي إعداد هذە الدورة، ال س�ما الوثائق الداعمة للمجموعة الواسعة من القضا�ا ونود أن �شكر أما .2
نة ال��بو ع� عملها الممتاز �ف

ي جدول األعمال
ي هذە المداوالت بط��قة إ�جاب�ة وتعاون�ة من أجل إنجاح هذە . المدرجة �ف

ونأمل أن �شارك جميع الوفود �ف

 . الدورة

ي تنف�ذ أجندة ال��بو �شأن التنم�ة كما ورد و�عرب وفد مالوي عن �ورە باإلحاطة علم .3
ا بتق��ر األمانة عن التقدم المحرز �ف

ي الوث�قة 
 . �شأن جدول األعمال المعروض ع� الدورة الحال�ة لهذە اللجنة المهمة CDIP/27/2�ف

 
ي إطار البند .4

از�ل �ف وع المقدم من ال�ب اح المنقح للم�ش ونتطلع إ� . األعمالمن جدول  CDIP/27/7(b) وتدعم مالوي االق�ت

ة والمتوسطة من خالل منحها الدرا�ة  كاتنا الصغ�ي تنف�ذ ناجح للتوص�ات و��ش الع�ب المستخلصة منها، ألنها ستف�د أ�ضا �ش

ي السوق العالم�ة الالزمة الستخدام المل��ة الفك��ة
ي الف��د الذي نقدمه �ف ونأمل أن يؤدي  .واالستفادة من العرض الوطئف

ها من أعضاء المجموعة األف��ق�ةذلك إ� وضع م وع مشابه أوسع نطاقا �مكن أن �ستف�د منه مالوي وغ�ي  .�ش

من جدول األعمال المعنون "المل��ة الفك��ة والتنم�ة: دور مرا�ز دعم  8و�شكر األمانة ع� عملها الدؤوب تحت البند  .5

ي حفز نقل التكنولوج�ا: الفرص والتحد�ات"، 
ي تبادل مهم للتجارب وأفضل الممارسات التكنولوج�ا واالبتكار �ف

مما س�سهم �ف

ف الدول األعضاء وسيؤثر إ�جاب�ا ع� شبكة مرا�ز دعم التكنولوج�ا واالبتكار الوطن�ة و�شكر أ�ضا وفدي غين�ا والجزائر . بني

ي تنف�ذهما 
ي تواجههما �ف ي  ع� �شاطرهما الفرص والتحد�ات الئت

وع مرا�ز دعم التكنولوج�ا واالبتكار �ف ونتطلع .  بلديهما لم�ش

وع الحاسم، ونأمل أال �قت� ذلك ع� توسيع شبكتنا  ي إطار هذا الم�ش
إ� تنف�ذ الم��د من مبادرات تك��ن ال�فاءات �ف

ي إطار الشبكة
 . الوطن�ة لمرا�ز دعم التكنولوج�ا واالبتكار، بل أن ي��د أ�ضا من تن�ع المؤسسات �ف

ي تنتظرنا هذا األسب�عالس�دة الرئ�سة، سيواصل وفد مالوي المشار  .6 ي مختلف المناقشات الئت
 . كة البناءة �ف

 
 !  وشكرا�

ون للجنة ال��بو المعن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ة (  )لجنة التنم�ةالدورة السابعة والع�ش

 )2021نوفم�ب  26-22جن�ف، (


