
 شيلي

من جدول األعمال:  5بيان في إطار البند 

 البيانات العامة

 الرئيسة،السيدة شكرًا 

إلى يضم صوته للجنة و ةً رئيس يسر وفدنا أن يراك  

هذه  توجيهالنجاح في  لك  ليتمنى  الوفود األخرى

نتقدم إليك وإلى األمانة نود أن والدورة. 

في تحضير المبذولة الدؤوبة الجهود على  بالشكر

أن نشكر نائب المدير أيضًا نود وهذا االجتماع. 

على ماريو ماتوس، السيد العام لقطاع التنمية، 

بالنسبة قيادته الماهرة في هذا القطاع المهم 

 .وإقليمنابلدنا إلى 

 السيدة الرئيسة،

نود أن نعرب عن تأييد وفدنا ، في البداية

لبيان الذي أدلى به وفد بنما باسم مجموعة ل

، وكما تعلمون .أمريكا الالتينية والكاريبي دول

تشارك شيلي بفعالية في عملية أجندة التنمية 

، بما في ذلك عن طريق صياغة بعض منذ استهاللها

من  ال يتجزأ التوصيات المقترحة التي تشكل جزءاً 

 عمل اللجنة.

دور رئيسي تأدية ترى شيلي أن اللجنة تواصل و

التنمية، أجندة في تنسيق وتعزيز ورصد تنفيذ 

تساعد و. 19-كوفيدأهمية مع جائحة ازدادت التي 

الدراسات والتوصيات الصادرة عن هذه اللجنة 

على ضمان إدراج جانب التنمية في جميع أنشطة 

الويبو، ال سيما لصالح البلدان األقل نموًا 

 والبلدان النامية.

مع إدراكنا للتحديات الجديدة التي تواجهها و

الويبو في عقد االجتماعات في ظل الوضع الصحي 

الحالي في جنيف، ما زلنا نتوقع إحراز تقدم، 

التي يجري المشاريع إلى أقصى حد ممكن، في 

تنفيذها وتلك التي سُتعرض خالل هذه الدورة. 
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اللجنة  يرحب وفدنا بالتقدم المحرز فيو

المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في عام 

مشاريع ، ال سيما في إيجاد طرق إلدراج 2019

 التنمية وبرامجها في ميزانية الويبو.أجندة 

 الرئيسة،السيدة 

سيشارك وفدنا بشكل بناء في المناقشات ويدعو 

األعضاء إلى مواصلة العمل بروح الدول جميع 

االحتياجات  رأخذًا بعين االعتبابناءة، 

، األخرىألعضاء االدول دى والحساسيات المختلفة ل

مع االستمرار في التركيز على الهدف األساسي 

 المتمثل في تعزيز الجزء الموضوعي من عملنا.

، يود وفدنا أن يتقدم بالشكر الخاص أخيراً و

السيد لنائب المدير العام لقطاع التنمية، 

ماريو ماتوس، على عمله المتميز خالل فترة 

مثال ساطع ، فهو بمهنيتهشيلي فخورة وواليته. 

لمهنيين ذوي المهارات العالية في بلدنا على ا

 تجاه الويبو. التزامناعلى و

 .وشكراً 

 

 

 


