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 السيد الرئيس،

  وفدي إبداء المالحظات التالية: يود ،النظرفيما يتعلق بالبند الفرعي قيد 
تتمتع  ب يد     تعزيز بيئدة عمدم فنفت دة وعدادلدة ومير تمييزيدةيؤكدد وفددي علأ ميميدة   -

الندافيدة، بدافيداايدة الولددددددددددددددو، إلأ فنت دات و ددفدات   الددو،جميع الددو،، و  يدددددددددددددديمدا  
الرقمية وت قيق  ةتكنولوجيا المعلوفات وا تصدددا ت، ويو مفر بالأل اييمية لادددد الف و 

 ميداف التنمية الماتدافة.  
ضرورة تقديم المااعدة للدو، النافية في الم ا ت ذات الصلة، وبناء شراكة فاعلة    -

 الدولي. ايفنو اتويات فن مجم تعزيز ا يتقرار الم كافةالدو، وعلأ جميع بين 
إاشددداء براافخ ف صددد  لدعم وتادددايم بناء القدرات يوجح جاودو ا و الدو، ايقم   -

 حتياجات العلمية والمعرفيةا اموًا وتقدفًا في فؤشددددددددددددرات مفن المعلوفات، ويق  علأ 
، ويمددديددا باددا لتمييناددا فن بندداء الكوادر الدشددددددددددددددريددة القددادرة علأ فواكدددة الدددو،لتلدد   

والل اق بركب الدو، اي رى لتادددايم   ،علوفاتالتطورات المتادددارعة في ف ا، مفن الم
المعلوفدددات    تكنولوجيدددا  حمدددايدددة مفنبشدددددددددددددديدددم فعدددا، في ال اود العدددالميدددة الرافيدددة إلأ  

 .وا تصا ت
وضدددع فؤشدددر عالمي لتقييم مفن المعلوفات ف صددد  للدو، النافية يراعي  روفاا   -

بما يادددام بشددديم فعا،  لاا،  يتم تقديم الماددداعدة المطلوبة  ب ي العلمية وا قتصدددادية،  
ت د    بدد فن وجود جادة فرجةيدة  وفي يداا الصددددددددددددددددد،  في بنداء قددرات تلد  الددو،.  

وضددددددددددددددع  عن تكون فاددددددددددددددؤولدة ، و رعدايدة ايفم المت ددة يددفادا دعم جاود الددو، الندافيدة
القدددددرات في ف ددددا، مفن تكالتي  برافخ  المددددداد  و ال بندددداء  نولوجيددددا تادددددف إلأ تعزيز 

 .المعلوفات وا تصا ت
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 السيد الرئيس،

التددددابير    في  دددم فر تم  تبنددداء القددددرات   يمين من  عمليدددة    م يرًا وليس آ رًا، إن
القادددرية ا افرادية مير الشدددرىية علأ عدد فن تل  الدو،، وفناا يدددورية، والتي تؤدي  

  ،المتطورة، والمعدات التكنولوجية إلأ حرفان تل  الدو، فن ال صو، علأ البرف يات  
بشددددددددددديم عاجم مير القااواية تل  التدابير القادددددددددددرية  رفعإانا ادعو إلأ   .وبناء قدراتاا

 ومير فشروط.
 

 وشكرًا السيد الرئيس.
 
 
 

     


