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قرار اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية بشأن "املرأة وامللكية الفكرية"

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1اعمتدت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) ،يف دورهتا الثانية والعرشين اليت عقدت يف الفرتة من 19
اإىل  23نومفرب  ،2018اقرتا ًحا قدمه وفد املكس يك بشأأن "املر أأة وامللكية الفكرية" (انظر الوثيقة  ،CDIP/22/18الفقرة
 .)516وبذكل قررت اللجنة أأيضً ا اإحاةل القرار اإىل امجلعية العامة للويبو ،مع طلب الإحاطة علام مبحتواه.
.2

ويتضمن مرفق هذه الوثيقة القرار املذكور اذلي اختذته اللجنة.

 .3اإن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإىل
الإحاطة عل ًام مبضمون (قرار اللجنة املعنية ابلت منية
وامللكية الفكرية بش أأن "املر أأة وامللكية الفكرية")
(الوثيقة .)WO/GA/51/10
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

قرار اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بشأأن "املرأأة وامللكية الفكرية"
"تناولت اللجنة مسأأةل "املر أأة وامللكية الفكرية" حتت بند جدول ا ألعامل "امللكية الفكرية والتمنية" وقررت ما ييل:
"اإن اللجنة تعرتف بأأمهية تعزيز فرص املساواة بني اجلنسني؛ ومتكني النساء والفتيات املبتكرات واملبدعات؛ وإادماج املنظور
اجلنساين يف س ياسات امللكية الفكرية؛ وتدعمي نظام ملكية فكرية شامل ومتاح للجميع ،من أأجل سد الفجوات القامئة بني
اجلنسني يف جمال امللكية الفكرية وزايدة مشاركة النساء والفتيات يف اإجياد حلول ابتاكرية متكن من التصدي لبعض املشألك
الرئيس ية اليت تواهجها البرشية
"وفامي خيص الويبو ،ويه املنظمة الرائدة املتخصصة داخل منظومة ا ألمم املتحدة يف قضااي امللكية الفكرية ،حتيط اللجنة علام
مع التقدير بعزم تكل املنظمة عىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املر أأة يف جمال امللكية الفكرية .وحتيط علام كذكل بأأن
النساء أأصبحن ،حبسب بياانت الويبو املتاحة ،يس تخدمن نظام الرباءات ادلويل أأكرث من أأي وقت مىض ،وإان اكن الطريق
ل يزال طويال يف هذا اجملال.
"وحتث اللجنة ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل اإيالء الاعتبار الواجب ملا ييل:
" .1تعزيز فرص مشاركة النساء املبتكرات واملبدعات بشلك أأوسع و أأكرب يف نظام امللكية الفكرية.
" .2تشجيع الابتاكر والإبداع يف أأوساط النساء املبتكرات من أأجل تضييق الفجوة اجلنسانية بني املبتكرين
واملبدعني.
" .3العمل ابجتاه تنفيذ الس ياسات واملامرسات الرامية اإىل تعزيز فرص متكني النساء والفتيات للمشاركة مشاركة
اكمةل يف الابتاكر والإبداع.
" .4تعزيز فرص اإدماج النساء والفتيات يف جمايل العلوم والتكنولوجيا ،وكذكل يف معليات اختاذ القرار يف
جمال الابتاكر.
" .5تبادل جتارهبا اخلاصة ابلس ياسات واملامرسات لمتكني النساء والفتيات من املشاركة يف جمال امللكية الفكرية.
" .6تبادل أأفضل املامرسات بشأأن املبادرات املشرتكة بني العديد من أأحصاب املصلحة لتشجيع املزيد من النساء
والفتيات عىل املشاركة يف أأنشطة الابتاكر بغرض خلق ملكية فكرية قيمة.
" .7تبادل أأفضل املامرسات من أأجل دمع النساء اخملرتعات ورائدات ا ألعامل ومتكني املر أأة يف اإدارة امللكية الفكرية.
" .8تبادل أأفضل املامرسات لتشجيع الشاابت والفتيات ومتكيهنن من تعزيز مواههبن يف العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرايضيات والفنون من أأجل تيسري حصولهن عىل تعلمي جيد ومتكيهنن من تطوير املهارات واملعلومات
واملعارف الالزمة دلمع دخولهن يف سوق العمل ،ول س امي يف جمال امللكية الفكرية.
" .10تبادل أأفضل املامرسات لنظام ملكية فكرية شامل ومتاح للجميع.
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" .11العمل مع أأمانة الويبو عىل حتديد العقبات اليت حتد من مشاركة النساء يف جمال امللكية الفكرية.
"وبناء عليه ،يُلمتس من أأمانة الويبو ما ييل:
" .1جتميع بياانت دولية متشاهبة ومصنفة بشأأن نوع جنس أأحصاب حقوق امللكية الفكرية واملبدعني.
" .2تبادل ا ألساليب والإجراءات املتبعة مجلع البياانت املصنفة حبسب نوع اجلنس ،واس تخدام املؤرشات
ومهنجيات الرصد والتقيمي وإاجراء حتليل اقتصادي للفجوات القامئة بني اجلنسني يف جمال امللكية الفكرية.
" .3مواصةل تعممي املنظور اجلنساين يف برامج الويبو وس ياساهتا ،مبا يف ذكل تنفيذ س ياسة الويبو بشأأن املساواة
بني اجلنسني ،طبقا لنظام املوظفني ولحئته.
" .4مواصةل متكني املر أأة من خالل أأاكدميية الويبو ابس تخدام مجموعة براجمها اخلاصة ابلتدريب وتكوين الكفاءات يف
جمال امللكية الفكرية.
" .5مساعدة ادلول ا ألعضاء ،بناء عىل طلهبا ،لمتكيهنا من تنفيذ تدابري وبرامج تريم اإىل تشجيع مشاركة النساء
والفتيات يف جمال امللكية الفكرية.
"وتقرر اللجنة تقدمي هذا القرار اإىل امجلعية العامة مع الالامتس مهنا أأن حتيط علام مبضمونه.
"وتقرر اللجنة كذكل أأن تس تعرض جمددا مسأأةل "املر أأة وامللكية الفكرية" يف دورهتا السادسة والعرشين لتحديد كيفية امليض
قدما فهيا ،مبا يف ذكل من خالل جلسة تشاورية تنظمها ا ألمانة لتيسري املناقشات املزمع اإجراؤها يف اإطار النقاط من  5اإىل
 10أأعاله ،وجلسات تشاورية أأخرى ،اإن اتُفق عىل ذكل".
[هناية املرفق والوثيقة]

