
 
 

ن  اتيجية التحسي   CDIP/28/5الوثيقة  – WIPO Matchمنصة المستقبلي لاستر
 
 

ي الرئيسة عل إعطائنا الكلمة
 سيدتر

ً
 جزيال

ً
نخاطب هذه اللجنة الموقرة. وفيما يتعلق بالبند المدرج عل جدول  ،ومن خاللك، شكرا

اتيجية ن المستقبلي  األعمال "استر ي أمريكا الالتينية تود  WIPO Matchمنصة لالتحسي 
أن ( (ELAPIمدرسة الملكية الفكرية فن

اح  اعرب عن نيتهت ي اقتر
ي يجري تطويرها حالي WIPO Matchمنصة عل تحسينات وتنفيذ التعاون فن

 التر
ً
 . ا

 
ي لالبتكار والملكية و  ي النظام اإليكولوج 

ن مختلف الجهات الفاعلة فن الفكرية عل ندرك أن المبادرة قيد التطوير ستحسن التفاعل بي 
، و  ي ستعزز التبادل الشفاف و سالمستوى العالمي

ن مختلف الجهات الفاعلة فن  النظام. هذا تسهل التواصل واالتصال بي 
 
ي هذا الصدد، نود أن نؤكد من جديد عل أهمية وجود منصة عالمية متكاملة تدعمها و
تعزيز نشر بغية ، أمورها وتنسقالويبو فن

ي مسائل الملكية الفكريةوتبادل المحتوى بشأن مسائل ا
ن فن  ،لملكية الفكرية، وال سيما ألصحاب المشاري    ع والطالب والمتخصصي 

.  دعم تنميةمن أجل  ي ي منطقة المخروط الجنوت 
ي المؤسسات القائمة عل العلم والتكنولوجيا فن

 مصادر جديدة لالبتكار، ال سيما فن
 
 نه من المناسب جدأ ى، فإننا نر ذلكول

ً
ي ذلك  تطوير هذه األداة ا

المنظمات متعددة التخصصات ذات الصلة لفائدة وتنفيذها، بما فن
 ارتباطة المرتبط كلتخاصة و  بمجال االبتكار،

ً
 وثيق ا

ً
ي كل  ا

ي تركز عل حل المشكالت المحلية فن
كات الناشئة التر برواد األعمال والشر

، وبالت /اإلقليمي ي عل المستوى المحلي الي تفضيل التنمية الحقيقية القائمة عل االبتكار من منطقة، مما يسمح بإحداث تأثت  إيجات 
.  ومن ثماالحتياجات المحلية،  أن مركزية قواعد البيانات المحلية رى إضافة إل ذلك، نو المشاكل المعقدة ذات التأثت  العالمي

 والدولية هو مفتاح نجاح هذه المبادرة. 
 
 خو 

ً
مجموعة بلدان أمريكا الالتينية الجمعية واللجان والدول األعضاء، وخاصة مع تعاون األكاديمي الكامل المدرسة عرض ال، تتاما

ي  ي هذا الصددوالكاريت 
ي بهدف ا ،فن

تجربتنا مع ب، والمساهمة WIPO MATCHمراجعة األدوات وتنفيذ منصة  لمشاركة بنشاط فن
 رواد األعمال وتعزيز التعليم والتعاون، كمحرك لالبتكار. 

 
 شكرا جزيال. 

 
ن أ. ل رودريغو   ورتت 
ي عالم 
ي التكنولوجيا الحيوية –الكيمياء الحيوية فن

 دكتوراه فن
ي 
 
ي الملكية الفكرية أخصات
ن
 ف

ي أمريكا الالتينية 
ن
 تشيلي (، (ELAPIمدرسة الملكية الفكرية ف

 

 


