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 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 العشروناحلادية والدورة 
ىل  14جنيف، من   2018 مايو 18اإ

 
 

 النساء ملتحدة األمريكية بشأن تعزيز دورمشروع مقدم من وفود كندا واملكسيك والواليات ا مقرتح
 امللكية الفكريةنظام يف البلدان النامية على استخدام  النساءاالبتكار واملقاولة، وتشجيع  يف

عدادمن  مانة اإ  الأ

ىل الأمانة بتارخي  .1 ، قدمت البعثة ادلامئة للولايت املتحدة الأمريكية مقرتح مرشوع 2018مارس  16يف تبليغ موجه اإ
"، ابمس امللكية الفكريةنظام يف البدلان النامية عىل اس تخدام  النساءتشجيع : يف الابتاكر واملقاوةل النساءتعزيز دور بعنوان "

وفود كندا واملكس يك والولايت املتحدة الأمريكية، يك تنظر فيه ادلورة احلادية والعرشون للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية 
 التمنية(. الفكرية )جلنة

 هذه الوثيقة. يويرد مقرتح املرشوع املذكور أأعاله يف مرفق .2

ىل النظر  .3 منية مدعوة اإ ن جلنة الت اإ
 هذه الوثيقة. يمرفق يف

 [ان]ييل ذكل املرفق
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 الأّول املرفق
 

 31و 19و 12و 10و 1توصيات أأجندة التمنية 
 مقرتح مرشوع مقدم من وفود كندا واملكس يك والولايت املتحدة الأمريكية

 وثيقة املرشوع

 ملخص .1

 DA_1_10_12_19_31_01 رمز املرشوع

نظام يف البدلان النامية عىل اس تخدام  النساءتشجيع : يف الابتاكر واملقاوةل النساءتعزيز دور  نالعنوا
 الفكرية امللكية

 31و 19و 12و 10و 1 أأجندة التمنيةتوصيات 

ىل تعزيز القدر  وصف مقتضب للمرشوع كة لرتكزي عىل يايدة مشار ات الابتاكرية للبدلان املشاركة ابيسعى املرشوع املقرتح اإ

النساء اخملرتعات واملبتكرات يف نظام الابتاكر الوطين من خالل دمع اس تخداهمن لنظام امللكية 

 الفكرية بفعالية أأكرب.

وعهين ومعرفهتن  املبتكرات بغرض يايدةاخملرتعات و وبوجه خاص، سيساعد املرشوع ويدمع النساء 

امج ادلمع ويايدة فرص الاس تفادة ونس بة اس تخداهمن هل من خالل حتسني بر  بنظام امللكية الفكرية

قامة الش باكت.  من خدمات التوجيه وفرص اإ

 30الربانمج  يالتنفيذربانمج ال

الصةل بربانمج )برامج(/مرشوع 

)مرشوعات( أ خر ذي صةل من 

 مرشوعات أأجندة التمنية

DA_8_01 و DA_8_02و DA_19_30_31وDA_16_20_01 

 DA_16_20_03و DA_16_20_02و

جئ املرتقبة يف الربانمج الصةل ابلنتا

 واملزيانية

ية كفاءات 2.3ه   لتسخري املتطلبات من واسعة تشكيةل تلبية عىل القادرة البرشية للموارد معزَّ

 ذات والبدلان منوا الأقل والبدلان النامية البدلان يف التمنية لأغراض بفعالية الفكرية امللكية

 املتحوةل الاقتصادات

ىل حمّسن نفاذ 2.4ه   امللكية مؤسسات قبل من واس تخداهما الفكرية ابمللكية املتعلقة ملعلوماتا اإ

 والإبداع الابتاكر لتشجيع وامجلهور الفكرية

 النجاح أأجل من البحث ومؤسسات واجلامعات واملتوسطة الصغرية للرشاكت معّزية قدرات 6.3ه 

 الابتاكر دمع لأغراض الفكرية امللكية تسخري يف

 راشه 48 مدة املرشوع

 فرنك سويرسي 415 000: تاكليف خالف املوظفنيمجموع  مزيانية املرشوع
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 وصف املرشوع .2

 مقدمة 1.2

قق يف البدلان بقدر هائل يف التمنية الاجامتعية والاقت نابملائة من مجموع ساكن العامل وهن يسهم 49.6متثّل النساء حنو  صادية اليت حتح

لك أأرجاء العامل. ومع ذكل، وحىت يف البدلان املتقدمة، ل تزال النساء تشلّكن أأقلية مضن املقاولني،  ويف النجاح اليت حتريه الرشاكت يف

ذ مل يكن سوى دلى  ، مثال، عضو مؤِسس واحد عىل الأقل من 2017يف املائة من الرشاكت الناش ئة يف الولايت املتحدة يف عام  17اإ

ىل وهناك عدد من العوامل اليت تسهم جنس الإانث.  يف هذه الفجوة القامئة بني اجلنسني يف جمال املقاوةل، ومهنا نقص ادلمع املقدم اإ

الفريق العامل النسوي ادلويل املعين حبضانة الأعامل النسوية  2010-2008وكشف مرشوع حبيث أأجراه يف الفرتة املقاولت. النساء 

(IWWG ودمعه برانمج املعلومات من أأجل التمنية التابع للبنك ،) نقص املعلومات ونقص الش باكت ادلامعة ونقص املعارف ادلويل، أأن

.من العوامل اليت تسهم يف توس يع الفجوة القامئة بني اجلنسني فامي خيص حضانة الأعامل
1

 

يف دفع منو  العوامل املهمة اليت تسهم يف جناح الكثري من الرشاكت. ويؤدي نظام امللكية الفكرية دورا أأساس ياوتحعد امللكية الفكرية من 

بداعاهتم ، املبتكرين والرشاكت الصغرية واملتوسطة القامئة عىل الابتاكر. وتساعد امللكية الفكرية املبتكرين عىل حامية اخرتاعاهتم أأو اإ

قامة الرشااكت، يف غالب الأحيان، عىل امت جياد املستمثرين واإ الك وكذكل عىل تسييل وتسويق تكل الاخرتاعات أأو الإبداعات. ويعمتد اإ

س امي يف حاةل الرشاكت الناش ئة املوهجة حنو التكنولوجيا. غري أأن البحوث تحظهر  حقوق امللكية الفكرية يف تكنولوجيا أأو منتج ما، ول

. فعىل سبيل املثال، مل يكن من أأصل الرجال فيه مشاركةتقّل عن نس بة  ة الفكريةيامللك  النساء يف نظام مشاركةبشلك واحض أأن نس بة 

ابملائة ممن  4.3ابملائة ممن مشلت خمرتعة واحدة عىل الأقل، و 29سوى  2015بات الرباءات املودعة يف لك أأحناء العامل يف عام مجموع طل 

يداعات الرباءات ادلولية.نساء أأودعت من قبل  خمرتعات فقط، مما يربي جحم الفجوة القامئة بني اجلنسني فامي خيص اإ
2

 

الفرص أأو عدم العمل هبا، فضال عن استبعاد النساء من ش باكت تقامس املعلومات أأو الش باكت من  نس بة الاس تفادةكام يساعد نقص 

.النس بة املتدنية لمتثيل النساء يف نظام امللكية الفكريةاملهنية، عىل فهم 
3

ومن العوامل الأخرى اليت تسهم يف الفجوة القامئة بني اجلنسني  

ىل الرتكزي بنس بة أأقل عىل تسويق اخرتاعاهتن مقارنة ابلرجال؛ وأأن الش باكت اليت تضّم نساء يف جمال امللكية الفكرية: أأن النساء ميلن اإ 

. واملثري لالهامتم أأن هناك دراسة أأثبتت أأن املديرات 4تشمل عادة عددا أأقل من الأعضاء ممن دلهيم جتربة يف جمال طلب الرباءاتفقط 

                                                
1
 World Bank, ‘’Gateway to Economic Development through Women Empowerment and Entrepreneurship’ InfoDev, 

International Women Working Group, April 2010, https://www.infodev.org/infodev-
files/resource/idi/document/Women%27s%20working%20group%20final%20report.pdf 

2
( والويبو وقياّم فهيام جحم الفجوة القامئة بني اجلنسني UKIPOالإحصاءات مس متدة من دراس تني أأجراهام لك من مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ) 
تعاون بشأأن الرباءات، بيامن حفصت دراسة مكتب اململكة ماليني طلب براءة أأودع بناء عىل معاهدة ال  9جمال طلب الرباءات. وحفصت دراسة الويبو حنو  يف

مليون طلب براءة من قاعدة البياانت العاملية لإحصاءات الرباءات. انظر جامي لكس مارتينزي وجوليو رافو واكوري سايتو،  59املتحدة للملكية الفكرية حنو 
، سلسةل الاقتصاد والاحصاء، املنظمة العاملية ‘ام معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتحتديد جنس اخملرتعني يف نظ – 33ورقة معل البحوث الاقتصادية رمق ’

 .2016للملكية الفكرية، نومفرب 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_econstat_wp_33.pdfوم  ؛( كتب اململكة املتحدة للملكية الفكريةUKIPO ،)

، فريق الإعالم ال يل التابع ملكتب اململكة املتحدة للملكية ‘السامت اجلنسانية يف طلب الرباءات عىل الصعيد العاملي: حتليل لالخرتاعات املس ندة اإىل نساء’
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/514320/Gender-، 2016الفكرية، سبمترب 

inventorship.pdf-lefema-of-analysis-An-patenting-UK-in-profiles. 
3
 See Martinez, Raffo, and Saito, 3;  UKIPO, ‘Gender Profiles in Worldwide Patenting: An analysis of female 

inventorship’. 
4

 See e.g., Sue V. Rosser, “The Gender Gap in Patenting: Is Technology Transfer a Feminist Issue?”, NWSA Journal, 
vol. 21, no. 2, 2009;  UNCTAD, ‘A Survey on Women’s Entrepreneurship and Innovation’, United Nations 
Conference on Trade and Development, 2014, 33- 35, http://empretec.unctad.org/wp-
content/uploads/2015/01/UNCTAD_DIAE_ED_2013_1.pdf 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_econstat_wp_33.pdf؛
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/514320/Gender-profiles-in-UK-patenting-An-analysis-of-female-inventorship.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/514320/Gender-profiles-in-UK-patenting-An-analysis-of-female-inventorship.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/514320/Gender-profiles-in-UK-patenting-An-analysis-of-female-inventorship.pdf
http://empretec.unctad.org/wp-content/uploads/2015/01/UNCTAD_DIAE_ED_2013_1.pdf
http://empretec.unctad.org/wp-content/uploads/2015/01/UNCTAD_DIAE_ED_2013_1.pdf
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م ابلفجوة القامئة بني اجلنسني يف جمال طلب الرباءات، وأأن نظراهئن من الرجال التنفيذايت يف قطاع تكنولوجيا املعلومات عىل وعي ات

 5ل يؤمنون بوجودها مضن مؤسساهتم.أأهنم يؤمنون بوجود تكل الفجوة أأو  ل

الابتاكر واملقاوةل واملقاولت أأمرا أأساس يا لتضييق الفجوة القامئة بني اجلنسني يف جمايل  النساء اخملرتعاتحتسني دمع ميكن أأن يحعترب وعليه 

سهام النساء يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية.  والمتكّن، يف هناية املطاف، من تعزيز اإ

املبتكرات واملقاولت من خالل مبادرات من قبيل النساء وقد اختذت بعض البدلان، فعال، خطوات نشطة من أأجل حتسني دمع 

( ابلتعاون مع املعهد INADEMواملتوسطة، اذلي أأنشأأه املعهد الوطين للمقاولني ) برانمج املكس يك النسوي اخلاص ابلرشاكت الصغرية

ويتيح الربانمج النسوي يف املكس يك.  147املنشأأة من قبل أأاكدميية فيكتوراي  147( ومنصة فيكتوراي INMUJERESالوطين للنساء )

ماكنية احلصول عىل متويل برشوط رشاكت الصغرى والصغرية واملتوسطلرشاكت الصغرية واملتوسطة لل اخلاص اب ة اليت تديرها نساء اإ

قامة  147تفضيلية والاس تفادة من التطوير املؤسيس، يف حني توفر منصة فيكتوراي  خدمات التدريب واحلضانة وترسيع الأعامل واإ

 الش باكت للمقاولت واملديرات التنفيذايت.

يف البدلان املتحوةل والنامية والبدلان  توفر ادلمع واخلدمات للمبتكرين واملبدعنييت وهناك ابلفعل يف الويبو عدد من الربامج واملوارد ال

ىل TISCالأقل منوا. فعىل سبيل املثال، يوفر برانمج الويبو دلمع التكنولوجيا والابتاكر ) ماكنية النفاذ اإ ( للمبتكرين يف البدلان النامية اإ

اخلدمات ذات الصةل، مما يساعدمه عىل اس تغالل طاقاهتم الابتاكرية واس تحداث حقوقهم املعلومات التكنولوجية احمللية والعالية اجلودة و 

دارهتا .املرتبطة ابمللكية الفكرية ومحياهتا واإ
6

مركز من تكل املراكز تعمل يف لك أأحناء العامل. وحتظى تكل  500وهناك، حاليا، أأكرث من  

قلميي. ومن الأمثةل الأخرى برانمج مساعدة اخملرتعني املراكز بدمع نشط من قبل سلطات امللكية الصناعية عىل  الصعيدين الوطين والإ

(IAP ىل امجلع بني من ميكل موارد مالية حمدودة من خمرتعي (، وهو مبادرة أأطلقهتا الويبو ابلتعاون مع املنتدى الاقتصادي العاملي تسعى اإ

ني والكء الرباءات اذلين يقدمون مساعدة قانونية جمانية لضامن حامية البدلان النامية والرشاكت الصغرية املوجودة يف تكل البدلان وب

 مبوجب براءة.

ىل املزيد من اخلدمات الهادفة بغرض مساعدغري أأن البياانت املذكورة أأعال ىل احامتل وجود حاجة اإ عىل تلقي  اخملرتعات النساء ه تشري اإ

دارهت اس تخدام برامج س امي حقوقهن املرتبطة ابلرباءات. ويقرتح هذا املرشوع  ا، ولاملساعدة وادلمع فامي خيص حامية ملكيهتن الفكرية واإ

نشاء أأو توس يع ش بكة من برامج دمع  ىل تكوين املزيد من النساء اخملرتعاتالويبو القامئة مكورد و/أأو منوذج لإ ، أأو السعي، عند اللزوم، اإ

نشاء برامج دمع عيات امجل  وتظاهرات حمّددة لفائدة النساء، وذكل ابلتنس يق والتعاون مع الكفاءات وتوس يع خدمات برامج الويبو القامئة ابإ

 اخملرتعات واملبتكرات.الوطنية القامئة للنساء 

 الأهداف 2.2

ىل تعزيز القدر  لرتكزي عىل يايدة مشاركة النساء اخملرتعات واملبتكرات يف نظام ات الابتاكرية للبدلان املشاركة ابيسعى املرشوع املقرتح اإ

 :من أأجل حامية اخرتاعاهتن وتسويقها وذكل عن طريق الابتاكر الوطين من خالل دمع اس تخداهمن لنظام امللكية الفكرية بفعالية أأكرب

اكتساب فهم أأفضل للمشالكت اليت تواهجها النساء اخملرتعات واملبتكرات يف اس تخدام نظام امللكية الفكرية لأغراض  أأ(

 كية الفكرية، وحتديد حلول ممكنة؛اس تحداث رشاكت قامئة عىل املل 

وحتديد أ ليات لتقدمي دمع أأكرث اس هتدافا للنساء اخملرتعات واملبتكرات لمتكيهنن من اس تخدام نظام امللكية الفكرية  ب(

 أأكرب؛ بفعالية

                                                
5

 Rosser, 73-74. 
6

 http://www.wipo.int/tisc/ar/. 

http://www.wipo.int/tisc/ar/
http://www.wipo.int/tisc/ar/
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نشاء مراكز مرجعية للنساء و  ج( ملقاولت وا نساء اخملرتعات"( تحعىن بتوفري اخلدمات ذات الصةل لل WIRCs)" اخملرتعاتاإ

، ني. وميكن أأن تشمل تكل اخلدمات البحث يف الرباءات، وحتديد الرشاكء، وختصيص موهّج "ختدم النساء فقط"بيئة  يف

سداء املشورة القانونية الأولية، والاضطالع بأأنشطة توعية يف اجلامعات واملراكز البحثية واملدارس من أأجل  براي أأمهية واإ اإ

ىل تكل اجملالتالعلوم والتكنولوجيا والهندسة   ؛والرايضيات ووجاهة امللكية الفكرية ابلنس بة اإ

ىل اخملرتعات و  د( نشاء أأو توس يع ش بكة من النساء اخملرتعات واملقاولت تعكف عىل تقدمي دمع مس متر اإ  واملبتكراتاإ

قلميالبدل أأو  يف قامة ش باكت لفائدة  .الإ قلميية منتظمة لإ  ؛واملبتكراترتعات اخملالنساء وتنظمي تظاهرات وطنية و/أأو اإ

نشاء أأو توس يع برامج لتوجيه النساءو  ه( ىل توفري خدمات توجهيية للمخرتعات  اإ  واملبتكراتيف جمال امللكية الفكرية تسعى اإ

قلمي، فضال عن خدمات التوعية يف املدارس واجلامعات؛  اجلدد يف البدل أأو الإ

نشاء أأو توس يع برانمج لدلمع القانوين لفائدة النس و( بغرض مساعدهتن عىل حامية ملكيهتن الفكرية يف البدل  اخملرتعاتاء واإ

قلمي؛  أأو الإ

نشاء املرشوع الرائدوالعمل، يف هناية  ي( و/أأو مجموعة من املامرسات الفضىل/ادلروس املس تفادة  مجموعة أأدوات، عىل اإ

نشاء أأو توس يع برامج دلمع النساء  من  .تاخملرتعاأأجل مساعدة البدلان الأخرى عىل اإ

 اسرتاتيجية التنفيذ 3.2

 والأنشطة التالية: النتاجئ من خاللاملرشوع  س تححقّق أأهداف

 فهم أأفضل حلجم ونطاق املشالك اليت تواهجها النساء اخملرتعات واملبتكرات وللحلول املمكنة.– 1النتيجة 

 الأنشطة:

ىل نظام امللكية الفكرية  اس تعراض واثئقي لوضع النساء اخملرتعات واملبتكرات واملقاولت فامي أأ( خيص نفاذهن اإ

 واس تخداهمن هل لأغراض حامية اخرتاعاهتن وتسويقها.

ىل دمع النساء اخملرتعات واملبتكرات. ب(  مجع املامرسات الفضىل والامنذج والأمثةل عن الربامج واملبادرات الرامية اإ

 .وطرهحا يف السوق نتاجئ اخرتاعاهتن وابتاكراهتنقصص فردية لنساء خمرتعات ومبتكرات تعرض جتارهبن يف حامية مجع  ج(

حّدد عىل الصعيد الأأساس – 2النتيجة   .مشاركة أأربعة بدلان يفوطين مقارنة مح

 الأنشطة:

جراء تقيمي للك بدل مشارك بغرض حتديد التحدايت والعقبات اليت تواهجها النساء اخملرتعات واملبتكرات يف النفاذ  أأ( اإ

ىل طرح منتجاهتن احملمية مبوجب براءة يف السوق /أأو رية واس تخدامه يف سبيل حامية وتسويق اخرتاعاهتن ونظام امللكية الفك اإ

 اس تحداث رشكة انش ئة. و/أأو

وأأحصاب املصلحة واجلهات الوجهية النشطة يف امليدان من مؤسسات ومنظامت وأأفراد، الوطنية التنس يق  هجاتحتديد  ب(

ي النساء اخملرتعات واملبتكرات، وش باكت النساء، واحملامني ممن دلهيم اس تعداد لتوفري دمع ، وأأبر نيني احملمتلفضال عن املوهّج 
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 قانوين جماين، وغري ذكل.

 أأحصاب املصلحة ابدلور اذلي يؤديه نظام امللكية الفكرية يف حامية اخرتاعاهتم وتسويقها.أأكرب دلى وعي – 3النتيجة 

ذاكء الوعي مك   يّفة مع احتياجات ومتطلبات خمتلف فئات أأحصاب املصلحة.النشاط: وضع برامج مناس بة لإ

س تحدثة مواد – 4النتيجة   لتدريب النساء اخملرتعات واملبتكرات.مح

 الأنشطة:

عداد دليل بشأأن قضااي امللكية الفكرية املرتبطة بطرح منتج محمي مبوجب براءة يف السوق و/أأو اس تحداث  أأ( اإ

 انش ئة. رشكة

عداد مواد عرض وجهية ب(  لس تخداهما يف حلقات العمل. اإ

 لس تحداث مجموعة مواد تدريبية. ن وجهياكومما ميكن أأن ييف الويبو  ما يوجدمجع  ج(

عّزية كفاءات  – 5النتيجة   .لزتويد النساء خبدمات ادلمع الاليمة يف جمال امللكية الفكريةمح

 الأنشطة:

نشا و مركز أأو منظمة يف لك بدل مشاركاختيار مؤسسة أأ  أأ( ء وحدة أأو هجة اتصال خمّصصة دلمع النساء واإ

 واملبتكرات. اخملرتعات

الاضطالع بربامج لتكوين الكفاءات من خالل دورات تدريبية لفائدة املراكز احملّددة لتقدمي ادلمع للنساء  ب(

 واملبتكرات. اخملرتعات

حّدد فريق أأسايس و  ؛اخملتارةلت يف البدلان تضّم أأبري النساء اخملرتعات واملقاوقامئة ش بكة  – 6النتيجة  مضن الش بكة يعمل مح

 .نيمكوهّج  أأعضاؤه

 الأنشطة:

دلهين اس تعداد لتوجيه ومساعدة غريهن من  مضهناتطوعات وحتديد نساء ابلنساء اخملرتعات واملقاولت امل تشكيل قامئة  أأ(

 اخملرتعات واملبتكرات.

قامة رشااكت مع اجلامعات  ب( وغريها من أأحصاب املصلحة من أأجل توس يع مجموعة العمل، حسب الاقتضاء، عىل اإ

 علهيم.ملمكن الاعامتد ااملوهّجني 

قامة الش باكت بغرض تزويد النساء اخملرتعات واملبتكرات بفرص الالتقاء وتقامس التجارب وحتديد  (ج تنظمي تظاهرات لإ

 املشالك املشرتكة ومناقشة احللول.

 خملتارة ممن يوافقون عىل توفري خدمات ادلمع القانوين ابجملان.تضّم أأبري احملامني يف البدلان اقامئة ش بكة – 7النتيجة 

وحتديد دورمه يف دمع النساء اخملرتعات واملبتكرات يف اس تخدام نظام امللكية الفكرية  تطوعنيابحملامني امل تشكيل قامئة النشاط: 
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 أأكرب. بفعالية

س تحدثة مجموعة أأدوات – 8النتيجة   أأخرى.تخداهما لتنفيذ مرشوع مماثل يف بدلان كن اس  ميمح

ح 1النشاط: العمل، يف هناية املرشوع، عىل اس تحداث مجموعة أأدوات تشمل ما ييل: " تّبعة يف تنفيذ املرشوع، " املهنجية امل

حس تحدثة أأثناء املرشوع، لس تخداهما يف مرشوعات مماثةل.3وادلروس املس تفادة، " "2"  " واملواد امل

اختيار أأربعة بدلان ممن دلهيا مجعيات وطنية قامئة للنساء اخملرتعات واملبتكرات للمشاركة يف هذا املرشوع. وس تحختار البدلان سيمت و 

ىل املكس يك، عىل أأساس املعايري التالية:  الرائدة الثالثة، ابلإضافة اإ

طار وطين محلاية امللكية الفكرية؛ .1  وجود اإ

قدرة من جانب املس تفيدين احملليني، مبا يف ذكل ماكتب امللكية الفكرية واجلامعات، درجة مثبتة من الاهامتم والو  .2

 للمشاركة بفعالية يف تنفيذ املرشوع؛

 بيئة دامعة، من حيث جانب الأعامل واجلانب القانوين، لتشكيل رشاكت جديدة قامئة عىل التكنولوجيا؛و  .3

يداع الرباءات؛بعض النشاط يف جماتسجيل و  .4  ل اإ

 املرشوع. اس تكاملوتوافر املوارد الاليمة ملواصةل العمل بعد  .5

ىل ذكل، س تحختار البدلان الرائدة مع مراعاة   اجلغرايف ومس توى التمنية الاجامتعية والاقتصادية. التواينوابلإضافة اإ

  التالية:وس تقدم البدلان املهمتة ابملشاركة يف املرشوع بصفهتا بدلاان رائدة اقرتاحا حيتوي عىل العنارص

، أأو منظمة تدمع النساء يف جمال الأعامل دمعتأأو منظمة  لنساء اخملرتعات واملبتكراتاتعمل لصاحل  مجعيةبرانمج أأو بيان  )أأ(

رادة وقدرة للمشاركة يف هذا املرشوع؛ ،معوما النساء  دلهيا ما يلزم من اإ

يارة و مسؤوةل عىل تنس يق الأنشطة عىل الصعيد القطري ابلتنس يق مع أأمانة الويبو )مثل  رائدةمؤسسة أأو  بيان واكةلو  )ب(

أأو هيئة وطنية لنقل التكنولوجيا أأو تسويقها، أأو مؤسسة حبثية مكتب وطين للملكية الفكرية، مسؤوةل عن شؤون املرأأة، أأو 

 (؛، أأو منظمة دلمع النساء يف جمال الأعاملو/أأو تعلميية

ظهار و  )ج( اتيجيات املقرتحة، بعد قدرة الواكةل/املؤسسة الرائدة وغريها من أأحصاب املصلحة عىل مواصةل تنفيذ الاسرت اإ

 املرشوع. اس تكامل هذا

دارة املرشوع يف الويبو( وس متكّن معلية الاختيار املذكورة أأعاله فريق املرشوع )الواكةل/املؤسسة الرائدة عىل الصعيد القطري  وفريق اإ

 العملية.تقيمي الالزتام والقدرات الفعلية للمرحشني احملمتلني عىل استامثر الوقت واملوارد يف هذه من 

 يجيات التخفيف مهناواسرتات احملمتةل اخملاطر  4.2

حقدم من  :1 اخملاطرة ؛ لبدلان الرائدةاالتعاون املس متر مع السلطات الوطنية وهجات التنس يق أأمر أأسايس لتحديد مس توى ادلمع امل

 .والاضالع ابلأنشطة عىل حنو سلس، وتنفيذ املرشوع يف الوقت املناسب

لأغراض التخفيف من اخملاطر، س يقوم مدير املرشوع مبشاورات دقيقة ويلمتس مشاركة الرشاكء احملليني التامة  :1 التخفيف اسرتاتيجية



CDIP/21/12 Rev. 
Annex I 
7 
 

 .يف تنفيذ الأنشطة

 : قد حتول الظروف السائدة يف بدل رائد خمتار دون تنفيذ املرشوع.2اخملاطرة 

جراء املناقشا2 اسرتاتيجية التخفيف رجاء تنفيذ املرشوع : ينبغي الاس مترار يف اإ ذا تعرّثت تكل املناقشات، جيوي تعليق أأو اإ ت الاليمة. واإ

 يف البدل.

 الاس تعراض والتقيمي .3

 جدول اس تعراض املرشوع  1.3

ىل جلنة التمنية. ويف هناية املرشوع، س يحجرى تقيمي مس تقل يحقدم تقريره  سيمت اس تعراض املرشوع مّرة يف الس نة وتقدمي تقرير مرحيل اإ

ىل  جلنة التمنية. اإ

 يمي اذلايت للمرشوعالتق  2.3

 )مؤرشات النتاجئ( مؤرشات الإجناي الناحج نتاجئ املرشوع

فهم أأفضل حلجم ونطاق املشالك اليت  .1

عات واملبتكرات وللحلول تواهجها النساء اخملرت 

 املمكنة

جناي اس تعراض  أأول.  واثئقي لوضع النساء اخملرتعات واملبتكراتاإ

 .واملقاولت

جناي فهرس ابملامرسات الفضىل  اثنيا. والامنذج والأمثةل عن الربامج اإ

ىل دمع النساء اخملرتعات واملبتكرات ىل نظام  واملبادرات الرامية اإ يف النفاذ اإ

 امللكية الفكرية أأو اس تخدامه.

لنساء خمرتعات ومبتكرات تشكيل مجموعة من القصص الفردية  اثلثا.

 حامية نتاجئ اخرتاعاهتن وابتاكراهتن وطرهحا يف السوق. تعرض جتارهبن يف

حّدد عىل الصعيد الأأساس  .2 وطين مقارنة مح

 مشاركة أأربعة بدلان يف

جناي أأربعة تقارير من تقارير احلاةل الوطنية )واحد يف لك من  أأول. اإ

التحدايت والعقبات اليت تواهجها النساء يف النفاذ البدلان الرائدة( حتّدد 

ىل  .رية واس تخدامهنظام امللكية الفك اإ

حتديد هجات التصال يف لك من البدلان الرائدة الأربعة فضال  اثنيا.

أأحصاب املصلحة واجلهات الوجهية النشطة يف امليدان من عن قامئة ب

 .مؤسسات ومنظامت وأأفراد

أأحصاب املصلحة ابدلور أأكرب دلى وعي  .3

اذلي يؤديه نظام امللكية الفكرية يف حامية اخرتاعاهتم 

 وتسويقها

 الندواتس تديرة أأو امل  الطاولتأأو  اتؤمتر أأربع تظاهرات، من قبيل املنّظم تح 

 نرتنت، يف البدلان الرائدة )واحدة يف لك بدل(.الإ  مجموعات أأو

س تحدثة مواد  .4 لتدريب النساء اخملرتعات مح

 واملبتكرات

جناي دليل  براءة بشأأن قضااي امللكية الفكرية املرتبطة بطرح منتج محمي مبوجب اإ

مواد عرض لس تخداهما يف حلقات ؛ و انش ئة يف السوق و/أأو اس تحداث رشكة
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 .؛ ومجموعة من املواد الوجهية املوجودة يف الويبوالعمل

عّزية كفاءات  .5 لزتويد النساء خبدمات مح

 ةادلمع الاليمة يف جمال امللكية الفكري

 حتديد أأربع مؤسسات/مراكز/منظامت )واحد)ة( يف لك بدل أأول.

 رائد( مع وحدة و/أأو هجة اتصال خمّصصة، دلمع النساء اخملرتعات واملبدعات.

اس تكامل أأربعة برامج تدريبية )واحد يف لك بدل رائد( يف املراكز  اثنيا.

 احملّددة.

تضّم أأبري النساء اخملرتعات قامئة ش بكة  .6

حّدد فريق أأسايس و  ؛اخملتارةلت يف البدلان واملقاو مح

 نيوهّج مك مضن الش بكة يعمل أأعضاؤه

يف لك من البدلان واملقاولت واملبتكرات النساء اخملرتعات أأبري تشكيل قامئة ب

ى أأعضائه اس تعداد للعمل الأربعة الرائدة وحتديد فريق أأسايس من تكل القامئة دل

 .نيمكوهّج 

تضّم أأبري احملامني يف البدلان قامئة ش بكة  .7

خملتارة ممن يوافقون عىل توفري خدمات ادلمع ا

 القانوين ابجملان

يف لك من  تشكيل قامئة ابحملامني اذلين دلهيم اس تعداد لتوفري ادلمع القانوين

 البدلان الرائدة.

س تحدثة مجموعة أأدوات  .8 تخداهما كن اس  ميمح

 أأخرىلتنفيذ مرشوع مماثل يف بدلان 

ح املهنجينرش مجموعة أأدوات تشمل  فيذ املرشوع، وادلروس تّبعة يف تن ة امل

حس تحدثة أأثناء املرشوعاملس تفادة،   .واملواد امل

 (النتاجئ)مؤرشات  املرشوع أأهدافالنجاح يف حتقيق مؤرشات  املرشوع أأهداف

يايدة اس تخدام النساء اخملرتعات واملبتكرات لنظام 

 امللكية الفكرية

شارة  أأول.  % من النساء الاليت حرضن الربامج التدريبية50اإ

ىل  يايدة فهمهن لنظام امللكية الفكرية. اإ

حنشأأة "(WIRCsرجعية للنساء اخملرتعات )"املراكز تقدمي امل اثنيا. ، امل

يف لك من البدلان املشاركة، خدمات امللكية الفكرية ملا ل يقّل عن 

ابملائة من النساء اخملرتعات أأو املبتكرات، أأو اضطالعها بأأنشطة توعية  10

 أأو مدارس، أأو تيسريها لثالث فرص من فرص التوجيه.يف ثالث جامعات 

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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 )ابلفرناكت السويرسية( مجموع املوارد حبسب النتاجئ .4

 2019عام  )أأ(

  

 اجملموع اجملموع 2019 نتاجئ املرشوع

  خالف املوظفنيموارد  موارد املوظفني خالف املوظفنيموارد  موارد املوظفني 

فهم أأفضل حلجم ونطاق املشالك اليت تواهجها النساء 
 عات واملبتكرات وللحلول املمكنةاخملرت 

 50000  50000 50000 

حّدد عىل الصعيد الأأساس  أأربعة  يفوطين مقارنة مح
 مشاركة بدلان

 40000  40000 40000 

أأحصاب املصلحة ابدلور اذلي يؤديه أأكرب دلى وعي 
 نظام امللكية الفكرية يف حامية اخرتاعاهتم وتسويقها

 100000  100000 100000 

س تحدثة مواد   20000 20000  20000  لتدريب النساء اخملرتعات واملبتكراتمح

 210000     اجملموع
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 * 2021-2020الثنائية  )ب(

 

  

  

 اجملموع اجملموع 2021 2020 نتاجئ املرشوع

 موارد 
 املوظفني

 موارد خالف
 املوظفني

 موارد
 املوظفني

خالف موارد 
 املوظفني

 موارد
 املوظفني

 موارد خالف
 املوظفني

 

عّزية كفاءات  لزتويد النساء خبدمات ادلمع الاليمة يف مح
 ةجمال امللكية الفكري

 50000  50000  100000 100000 

لت يف تضّم أأبري النساء اخملرتعات واملقاوقامئة ش بكة 
حّدد فريق أأسايس و  ؛اخملتارةالبدلان  مضن الش بكة يعمل مح
 نيمكوهّج  أأعضاؤه

 10000  10000  20000 20000 

خملتارة ممن تضّم أأبري احملامني يف البدلان اقامئة ش بكة 
 يوافقون عىل توفري خدمات ادلمع القانوين ابجملان

   10000  10000 10000 

        

 130000 130000  70000  60000  اجملموع
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 * 2022عام  )ج(

  

 اجملموع اجملموع 2022 اجئ املرشوعنت

  موارد خالف املوظفني موارد املوظفني موارد خالف املوظفني موارد املوظفني 

س تحدثة مجموعة أأدوات  تخداهما لتنفيذ مرشوع مماثل كن اس  ميمح
 أأخرىيف بدلان 

 60000  60000 60000 

 15000 15000  15000  التقيمي

 75000 75000  75000  اجملموع

 .* رهنا مبوافقة جلنة الربانمج واملزيانية
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 اجلدول الزمين للتنفيذ .5

 2019عام  )أأ(

 2019فصول عام  النشاط النتيجة

 الرابع الثالث الثاين الأول

واملبتكرات واملقاولت فامي خيص نفاذهن اس تعراض واثئقي لوضع النساء اخملرتعات  1
ىل نظام امللكية الفكرية واس تخداهمن هل لأغراض حامية اخرتاعاهتن وتسويقها.  اإ

x x x - 

ىل دمع  1 مجع املامرسات الفضىل والامنذج والأمثةل عن الربامج واملبادرات الرامية اإ
 النساء اخملرتعات واملبتكرات.

x x x - 

اء خمرتعات ومبتكرات تعرض جتارهبن يف حامية نتاجئ مجع قصص فردية لنس 1
 اخرتاعاهتن وابتاكراهتن وطرهحا يف السوق.

x x x - 

جراء تقيمي للك بدل مشارك بغرض حتديد التحدايت والعقبات اليت تواهجها النساء  2 اإ
ىل نظام امللكية الفكرية واس تخدامه يف سبيل حامية  اخملرتعات واملبتكرات يف النفاذ اإ

طرح منتجاهتن احملمية مبوجب براءة يف السوق /أأو سويق اخرتاعاهتن ووت 
 اس تحداث رشكة انش ئة. و/أأو

- x x x 

وأأحصاب املصلحة واجلهات الوجهية النشطة يف الوطنية حتديد هجات التنس يق  2
، وأأبري النساء نيلني احملمتمنظامت وأأفراد، فضال عن املوهّج امليدان من مؤسسات و 

بتكرات، وش باكت النساء، واحملامني ممن دلهيم اس تعداد لتوفري دمع اخملرتعات وامل 
 قانوين جماين، وغري ذكل.

- x x x 

وضع برامج مناس بة لإذاكء الوعي مكيّفة مع احتياجات ومتطلبات خمتلف فئات  3
 أأحصاب املصلحة.

- - - x 
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عداد دليل بشأأن قضااي امللكية الفكرية املرتبطة بطرح منتج محمي مب 4 وجب براءة يف اإ
 انش ئة. السوق و/أأو اس تحداث رشكة

x x x x 

عداد مواد عرض وجهية لس تخداهما يف حلقات العمل. 4  x x x x اإ

 x x x x .مجع ما يوجد يف الويبو مما ميكن أأن يكون وجهيا لس تحداث مجموعة مواد تدريبية 4
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 2021 – 2020الثنائية  )ابء(

 2021فصول عام  2020فصول عام  النشاط النتيجة

 الرابع الثالث الثاين الأول الرابع الثالث الثاين الأول

جراء تقيمي للك بدل مشارك بغرض حتديد التحدايت والعقبات  2 اإ
ىل نظام  اليت تواهجها النساء اخملرتعات واملبتكرات يف النفاذ اإ

امللكية الفكرية واس تخدامه يف سبيل حامية وتسويق 
رح منتجاهتن احملمية مبوجب براءة يف اخرتاعاهتن و/أأو ط

 اس تحداث رشكة انش ئة. السوق و/أأو

x - - - - - - - 

حتديد هجات التنس يق الوطنية وأأحصاب املصلحة واجلهات  2
منظامت وأأفراد، الوجهية النشطة يف امليدان من مؤسسات و 

، وأأبري النساء اخملرتعات نياحملمتل نيفضال عن املوهّج 
، وش باكت النساء، واحملامني ممن دلهيم اس تعداد واملبتكرات

 لتوفري دمع قانوين جماين، وغري ذكل.

x x x - - - - - 

وضع برامج مناس بة لإذاكء الوعي مكيّفة مع احتياجات  3
 ومتطلبات خمتلف فئات أأحصاب املصلحة.

x x x - - - - - 

نشاء  مشاركو مركز أأو منظمة يف لك بدل اختيار مؤسسة أأ  5 واإ
وحدة أأو هجة اتصال خمّصصة دلمع النساء 

 واملبتكرات. اخملرتعات

x x x x x x x x 

الاضطالع بربامج لتكوين الكفاءات من خالل دورات  5
تدريبية لفائدة املراكز احملّددة لتقدمي ادلمع للنساء 

 واملبتكرات. اخملرتعات

x x x x x x x x 

عات واملقاولت املتطوعات وحتديد تشكيل قامئة ابلنساء اخملرت  6
دلهين اس تعداد لتوجيه ومساعدة غريهن من  مضهنانساء 

- x x x x x x x 
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 اخملرتعات واملبتكرات.

قامة رشااكت مع اجلامعات  6 العمل، حسب الاقتضاء، عىل اإ
وغريها من أأحصاب املصلحة من أأجل توس يع مجموعة املوهّجني 

 علهيم.ملمكن الاعامتد ا

- x x x x x x x 

قامة الش باكت بغرض تزويد النساء  6 تنظمي تظاهرات لإ
اخملرتعات واملبتكرات بفرص الالتقاء وتقامس التجارب وحتديد 

 ل.املشالك املشرتكة ومناقشة احللو 

- x x x x x x x 

تشكيل قامئة ابحملامني املتطوعني وحتديد دورمه يف دمع النساء  7
اخملرتعات واملبتكرات يف اس تخدام نظام امللكية الفكرية 

 .أأكرب بفعالية

- x x x x x x x 

 2022عام  )ج(

 2022فصول عام  النشاط النتيجة

 الرابع الثالث الثاين الأول

 العمل، يف هناية املرشوع، عىل اس تحداث مجموعة أأدوات تشمل 8

ح 1ييل: " ما وادلروس  "2تّبعة يف تنفيذ املرشوع، "" املهنجية امل

حس تحدثة أأثناء املرشوع، لس تخداهما يف 3املس تفادة، " " واملواد امل

 مرشوعات مماثةل.

x x x - 

 x - - - التقرير التقيميي 

 ملرفق الثاين والوثيقة[]هناية ا


