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 أشكرك سیدتي الرئیسة على إعطائي الكلمة.

وبما أنھا المرة األولى التي یأخذ فیھا وفدي 
والعشرین الكلمة خالل ھذه الدورة السادسة 

للجنة التنمیة، نود أن نعرب عن تھانینا 
الحارة لك، سیدتي الرئیسة، على إعادة انتخابك 

 لھذا المنصب.

ویقدر وفدي جودة التبادالت ویثني على جمیع 
الوفود الحاضرة لمشاركتھا النشطة في ھذا 

 العمل.

ونؤید البیان الذي أدلى بھ وفد جنوب أفریقیا 
ألفریقیة. ونعرب عن بالنیابة عن المجموعة ا

تقدیرنا لبیان وفد المغرب، في الیوم األول، 
بشأن البند الرابع المتعلق برصد تنفیذ جمیع 

توصیات أجندة التنمیة وتقییمھ ومناقشتھ 
 وإعداد تقاریر عنھ.

وبعد أذنك سیدتي الرئیسة، یؤید وفدي، 
المستفید من مشروع الملكیة الفكریة وسیاحة 

بلدان نامیة أخرى، فكرة المأكوالت في بیرو و
 شھرًا على األقل. 18تمدید ھذا المشروع لمدة 

وقد أحرز تنفیذ ھذا المشروع في بلدي تقدمًا. 
وقد شكلت الحكومة فریقا مشتركا بین الوزارات 

والقطاعات لدعم ھذا التنفیذ. وحالیًا تنفذ 
دراسة استقصائیة بدأت الشھر الماضي في جمیع 

نترنت أیضًا. وتستقصي أنحاء المنطقة وعبر اإل
الدراسة المذكورة أربع فئات من الكامیرونیین 
المقیمین واألجانب المقیمین والكامیرونیون غیر 

المقیمین بما في ذلك المغتربون واألجانب غیر 
المقیمین. ولم تستوف الحصة المستھدفة لھذه 
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الدراسة االستقصائیة بعد، ومع تمدید مدة 
اف طرق أخرى، رغم أن المشروع سنتمكن من استكش

 تحد بعض اإلجراءات. 19-جائحة كوفید

وینتھز وفدي ھذه الفرصة لتجدید أسمى آیات 
التقدیر للمدیر العام للویبو ولكل الفریق 

 الذي یرافقھ في مھامھ.

قید  6سیدتي الرئیسة، فیما یتعلق بالبند 
النظر الیوم بشأن المرأة والملكیة الفكریة، 

لى إعدادھا الوثیقتین یشكر وفدي األمانة ع
CDIP/26/7 وCDIP/26/8 وجمیع الوثائق األخرى ،

 للدورة السادسة والعشرین.

ونؤید تعلیق منسق المجموعة األفریقیة على 
(ب) من جدول األعمال ونحّث على النظر في 6البند 

 ھذا البند في الدورات المقبلة للجنة التنمیة.

الجتماعیة، وتحقیقًا ألھداف التنمیة االقتصادیة وا
رؤیة إنمائیة طویلة  2009اعتمد بلدي في عام 

األجل یطمح من خاللھا أن یصبح بلدًا ناشئًا 
. 2035ودیمقراطیًا ومتحدًا في تنوعھ بحلول عام 

وجرى تفعیل المرحلة األولى من تنفیذ ھذه 
الرؤیة من خالل وثیقة استراتیجیة النمو 

 31. وانتھت في 2019-2010والتوظیف للفترة 
، باعتماد اإلطار المرجعي الجدید 2019دیسمبر 
في العام الماضي، وھي وثیقة  2030-2020للفترة 

استراتیجیة التنمیة الوطنیة. واختیرت الفترة 
لتنسیق استراتیجیتنا بشكل أفضل مع  2020-2030

أھداف التنمیة المستدامة، وكذلك دمج التحدیات 
یقة والتأخیرات الجدیدة المسجلة في تنفیذ وث

 .2019-2010استراتیجیة النمو والتوظیف للفترة 

سیدتي الرئیسة، إن االقتراح الذي قدمھ وفد 
المكسیك في الدورة الثانیة والعشرین للجنة في 

، لھما CDIP/26/10، وكذلك الوثیقة 2018نوفمبر 
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أھمیة كبیرة لبلدي. ونھنئ المكسیك على ھذا 
 االقتراح.

مثلن أكثر من وأما بالنسبة للنساء، فإنھن ی
% من السكان في بلدي، والتوقعات الخاصة 51

بھذا الھدف مذكورة في وثیقة استراتیجیة 
 المذكورة أعاله. 2030-2020التنمیة الوطنیة 

من  9.5والوثائق األساسیة المستخدمة ھي الھدف 
أھداف التنمیة المستدامة واألھداف السبعة 
م المتعلقة بالمساواة بین الجنسین في العلو

والتكنولوجیا واالبتكار. ویھدف العمل الرئیسي 
إلى تعزیز دور المرأة في عملیة االبتكار 

برمتھا، مع التركیز على قطاع الزراعة. ویمثل 
% من الناتج 25ھذا القطاع األخیر ما یقرب من 

المحلي اإلجمالي، وتوظف األنشطة الزراعیة عددًا 
 كبیرًا من العمال في بلدي.

مرأة في تسھیل عملیة االبتكار وتعزیز دور ال
الزراعي أمر بالغ األھمیة لبلدي ونأمل أن یؤخذ 

ھذا المحور في االعتبار في الخیارات 
 المستقبلیة.

وبعبارة أخرى، لقد أقّر باإلجماع بأن النساء 
یمثلن أقلیة في صفوف المخترعین، وھذا یؤدي 
إلى عدم استغالل إمكانات االبتكار بشكل كاف. 

المخترعات عادة ما ینشطن في مجاالت والنساء 
یسیطر علیھا الرجال. ومع ذلك، فإن الزراعة 

مجال تھیمن علیھ النساء في بلدي. وتظل 
المخترعات في المجاالت األخرى حاالت نموذجیة 
 یمكن تكثیف أعمال الترویج والدعم بشأنھا.

وختامًا، سیدتي الرئیسة، ال یزال بلدي مھتمًا 
حب بعمل الویبو النشط من أجل جدًا بالمسألة ویر

المساواة بین الجنسین وإشراك النساء والفتیات 
والمخترعات ورائدات األعمال ورئیسات الشركات 
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في نظام الملكیة الفكریة العالمي، وال سیما 
بشأن الكیفیة التي سیسھم فیھا النظام العالمي 

 للملكیة الفكریة واالبتكار في تمكین المرأة.

 وشكرًا.


