
 

 

 

 بيان عام

م مكتوبا(
ّ
 )قد

ي 
 الرئيسة،سيدت 

 
ي تأييد  .1

ف وفد مالوي بأخذ الكلمة ويعرب عن رغبته ف  ونقدم . البيان الذي أدىل به وفد الجزائر باسم المجموعة األفريقيةيتشر

امنا بالعمل البناء مع اللجنة من أجل تحقيق أهداف الدورة ونحن جميعا . التهنئة لك ولنائبيك عىل إعادة انتخابكم ونجدد الت  

ة نحو التنفيذ الناجح لتوصيات أجن  .دة الويبو للتنمية تحت قيادتكمواثقون بأن هذه اللجنة ستواصل اتخاذ خطوات كبتر

ي إعداد هذه الدورة، ال سيما الوثائق الداعمة للمجموعة الواسعة من القضايا  .2
ونود أن نشكر أمانة الويبو عىل عملها الممتاز ف 

ي جدول األعمال هذا الصباح
ي هذه المداوالت بطريقة إيجابية وتعاونية من أ. المدرجة ف 

جل ونأمل أن تشارك جميع الوفود ف 

 .إنجاح هذه الدورة

ي تنفيذ أجندة الويبو بشأن التنمية كما  .3
ويعرب وفد مالوي عن رسوره باإلحاطة علما بتقرير المدير العام عن التقدم المحرز ف 

ي الوثيقة 
 بشأن جدول األعمال المعروض عىل الدورة الحالية لهذه اللجنة المهمة.  CDIP/28/2ورد ف 

وعات جدول أعمال التنمية وتنفيذها وتقييمها، ويود وفدي أن يشكر األمانة عىل  .4 صياغة دليل بشأن إعداد مشر

ي الوثيقة 
ي إطار البند CDIP/28/INF/2الوارد ف 

ي برنامج  من جدول األعمال 5، ويتطلع إىل مداوالت اللجنة ف 
بشأن النظر ف 

ي العديد من المجا. العمل لتنفيذ التوصيات المعتمدة
الت، ونتطلع إىل العمل مع األمانة وبلدنا لديه إمكانات هائلة ف 

اتيجية ي تعالج مصالحنا الوطنية االست 
ي تكتسي أهمية . الستكشاف هذه اإلمكانات وتصميم المشاري    ع الت 

ومن األمور الت 

ي مجال الملكية الفكرية، واالبتكار وريادة األعمال
ي تهدف إىل تعزيز دور النساء والشباب ف 

وعات الت  ، خاصة بالنسبة لنا المشر

ي النار ومواد
ي قطاع البناء وتخصيصها محليا من أجل توفتر بدائل للطوب المشوي ف 

 فضال عن نقل التكنولوجيا المالئمة ف 

 .البناء منخفضة التكلفة

ي االبتكار  .5
وع أجندة التنمية بشأن تعزيز دور المرأة ف  ي سياق مشر

وترحب مالوي بالتقرير الموجز عن برنامج التوجيه المقدم ف 

ي البلدان النامية عىل استخدام نظام الملكية الفكرية، وكذلك اللمحة العامة عن دليل  وريادة
األعمال وتشجيع النساء ف 

ي إطار البندين
كات الناشئة ف  ويتطلع وفدي إىل . عىل التواىلي  CDIP/28/INF/4و CDIP/28/INF/3 الملكية الفكرية للشر

امج وتنفيذها بنجاح، مما سيعود با ي بالدنا من خالل تمكينهن من األدوات الالزمة تعميم هذه التر
لنفع أيضا عىل النساء ف 

ي تحقيق التنمية 
 
ي مجال تنظيم المشاري    ع والمساهمة بنشاط ف

 
الستخدام االبتكار ونظام الملكية الفكرية لتعزيز مساعيهن ف

وع مشابه أوسع نطاقا يمكن أن ونأمل أن تؤدي الدروس المستفادة من المشاري    ع الرائدة إىل وضع . االقتصادية الهادفة مشر

ها من أعضاء المجموعة األفريقية  .تستفيد منه مالوي وغتر

كات  .6 ي الرئيسة، يالحظ وفد بلدي باهتمام تركتر  األمانة عىل تمكير  الجانب اآلخر من المجموعات مثل النساء والشر
 
سيدت

ي النظام
ة والمتوسطة والشباب ليشاركوا مشاركة نشطة ف  ي لالبتكار وريادة األعمال. وهذا يتماشر  الصغرى والصغتر اإليكولوجر

اتيجيتنا الوطنية للتنمية ورؤية مالوي  اتيجيات تزيل مختلف 2063مع است  ، ونتطلع إىل العمل مع الويبو لصياغة است 

ي تعوق 
ي االبتكار وتنظيم المشاري    ع. المشاركة الالتحديات الخاصة بالسن ونوع الجنس الت 

 
ايدة ف  مت  

ي الر  .7
ي تنتظرنا هذا األسبوع. سيدت 

ي مختلف المناقشات الت 
 
امه بمواصلة المشاركة البناءة ف  ئيسة، يجدد وفد مالوي الت  

 
 وشكرا لكم. 
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