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األصل :ابإلنلكزيية
التارخي 22 :أكتوبر 2018

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثانية والعشرون

جنيف ،من  19إىل  23نومفرب 2018

اقرتاح إعالن بشأن املرأة وامللكية الفكرية
من إعداد األمانة

 .1يف تبليغ مؤرخ يف  15أكتوبر  ،2018قدمت البعثة ادلامئة للمكس يك إىل األمانة اقرتاحا بعنوان "إعالن بشأن املرأة
وامللكية الفكرية" ،كإسهام مهنا يف املناقشة ادلائرة حول املرأة وامللكية الفكرية حتت بند جدول األعامل اخلاص "ابمللكية
الفكرية والتمنية".
.2

ويرد التبليغ املُرسل من البعثة ادلامئة للمكس يك واملذكور أعاله يف مرفق هذه الوثيقة.

 .3إن اللجنة املعنية ابلت منية وامللكية الفكرية
مدعوة إىل النظر يف املعلومات الواردة يف هذه
الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]

CDIP/22/16
ANNEX

املرفق
اقرتاح مقدم من وفد املكس يك
النص األصيل ابإلس بانية

البعثة ادلامئة للمكس يك

OGE03787
تعرض البعثة ادلامئة للمكس يك دلى مكتب األمم املتحدة وثيقهتا التكيلية عىل املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
وتترشف بتقامس الوثيقة املعنونة " إعالن بشأن املرأة وامللكية الفكرية" للنظر فهيا يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة التمنية
وامللكية الفكرية اليت س تعقد من  19إىل  23نومفرب .2018
وتقدم البعثة ادلامئة للمكس يك هذا الاقرتاح إسهاما يف املناقشة حول موضوع "املرأة وامللكية الفكرية" ،اليت قررت
اللجنة دراس هتا حتت بند جدول األعامل بشأن "امللكية الفكرية والتمنية" .ومن خالل هذه املبادرة تسعى املكس يك إىل
املسامهة يف حفص هذا املوضوع املهم مضن إطار الويبو ومواصةل ادلفع قدما بإدماج املرأة يف جمال امللكية الفكرية.
وترغب البعثة ادلامئة للمكس يك دلى مكتب األمم املتحدة يف اغتنام الفرصة لإلعراب جمددا للمنظمة العاملية للملكية
الفكرية عن فائق تقديرها.
جنيف 15 ،أكتوبر 2018
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
جنيف
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النص األصيل ابإلنلكزيية

املرفق
مرشوع اقرتحه املكس يك
إعالن بشأن املرأة وامللكية الفكرية
نومفرب 2018
إذ نقر بأمهية إدراج املنظور اجلنساين يف تعزيز منو اقتصادي شامل ،وابدلور الرئييس اذلي ميكن أن تؤديه الس ياسات اليت
تراعي نوع اجلنس يف حتقيق التمنية الاجامتعية والاقتصادية املس تدامة؛
وإذ نعرتف بأن س ياسات امللكية الفكرية الشامةل ميكن أن تسامه يف ادلفع إىل األمام ابملساواة بني اجلنسني ومتكني النساء
والفتيات ،األمر اذلي هل أثر إجيايب عىل الابتاكر والمنو الاقتصادي؛
وإذ يذكر أيضا ابلهدف " 9الصناعة والابتاكر والبىن التحتية" وبأن الاستامثر يف البىن التحتية والابتاكر عامالن حموراين
من أجل حتقيق المنو الاقتصادي والتمنية؛
وإذ نقر بكون الابتاكر واإلبداع حمركني للتقدم البرشي؛
وإذ نضع يف اعتباران أن الفجوات بني اجلنسني تعكس انتشار عدم املساواة بني اجلنسني يف احلياة الاجامتعية والاقتصادية؛
وإذ نأخذ يف اعتباران الواقع البارز بأن عددا أكرب بكثري من الرجال حيصلون عىل براءات الخرتاعاهتم ابملقارنة مع النساء؛
وإذ نشدد عىل دور العمل والتكنولوجيا يف إجياد حلول للتصدي لبعض املشالك الرئيس ية اليت تواهجها البرشية من خالل إجياد
حلول ابتاكرية؛ وإذ نراعي واقع أن زايدة مشاركة النساء والفتيات حتسن األداء الابتاكري للمجمتعات؛
وإذ نؤكد من جديد الالزتام بتنفيذ الالزتامات املقطوعة مبوجب معاهدة القضاء عىل مجيع أشاكل المتيزي ضد املرأة تنفيذا
فعاال ،اليت اعمتدهتا امجلعية العامة لألمم املتحدة يف  18ديسمرب 1979؛
وإذ نذكر ابلهدف اخلامس من أهداف التمنية املس تدامة خلطة األمم املتحدة للتمنية املس تدامة لعام  ،2030الرايم إىل حتقيق
املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات وبأمهية تعممي املساواة بني اجلنسني يف اخلطة برمهتا؛
وإذ نذكر أيضا بأن الهدف التاسع بشأن الصناعة والابتاكر والهيالك األساس ية وواقع أن الاستامثر يف الهيالك األساس ية
والابتاكر يعتربان حمركني حيويني ابلنس بة للمنو الاقتصادي والتمنية؛
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وإذ نقر بأن املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات جزء ال يتجزأ من مجيع أبعاد التمنية الشامةل واملس تدامة ،وبذكل،
فهيي عوامل حامسة للميض قدما يف تنفيذ خطة التمنية املس تدامة لعام 2030؛
وإذ نضع يف اعتباران أن الويبو يه املنظمة الرائدة داخل منظومة األمم املتحدة يف قضااي امللكية الفكرية والتكنولوجيا
والابتاكر متاش يا مع أهداف التمنية املس تدامة لألمم املتحدة؛
وإذ نأخذ يف الاعتبار س ياسة الويبو لعام  2014بشأن املساواة بني اجلنسني والزتام املنظمة جبعل املساواة بني اجلنسني
قضية مشرتكة تعممت عىل مجيع األهداف الاسرتاتيجية للويبو.i
وإذ حنيط علام حبمةل اليوم العاملي للملكية الفكرية لعام  - 2018متكني التغيري :املرأة يف جمال الابتاكر واإلبداع؛
وإذ نقر بأنه حبسب الويبو تس تخدم النساء اآلن نظام الرباءات ادلويل أكرث من أي وقت مىض ،وإن اكن الطريق ال يزال
طويال لتحقيق التاكفؤ بني اجلنسني.
وتعلن ادلول األعضاء يف الويبو الزتاهما مبا ييل:
.1

إعادة تأكيد أن املساواة بني اجلنسني يه حق إنساين.

.2

اإلقرار مبسامهة النساء املبتكرات واملبدعات.

 .3اإلعراب عن اهامتهما بتشجيع الابتاكر واإلبداع من خالل ضامن أن النساء املبتكرات واملبدعات ميكهنن احلصول عىل
ماكفأة عادةل نظري معلهن وكسب رزقهن منه.
.4

تضييق الفجوة اجلنسانية بني املبتكرين واملبدعني.

 .5العمل ابجتاه تنفيذ الس ياسات واملامرسات الرامية إىل تعزيز متكني النساء والفتيات للمشاركة مشاركة اكمةل يف الابتاكر
واإلبداع.
 .6اختاذ خطوات إجيابية لتعزيز إدماج النساء والفتيات يف جمايل العلوم والتكنولوجيا ،وكذكل ،يف معليات اختاذ قرارات
بشأن الابتاكر.
.7

تبادل جتارهبا اخلاصة ابلس ياسات واملامرسات لمتكني النساء والفتيات من املشاركة يف جمال امللكية الفكرية.

 .8تقامس أفضل املامرسات بشأن املبادرات املشرتكة بني العديد من أحصاب املصلحة لتشجيع املزيد من النساء والفتيات
عىل خلق ملكية فكرية يعتد هبا.
.9

تبادل أفضل املامرسات من أجل دمع النساء اخملرتعات ورائدات األعامل ومتكني املرأة يف إدارة امللكية الفكرية.

 iعىل حنو ما جاء يف الربانمج واملزيانية للثنائية .2019-2018
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 .10تبادل الربامج لتشجيع الشاابت ومتكيهنن من تعزيز مواههبن يف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرايضيات والفنون من
أجل تيسري حصولهن عىل تعلمي جيد ومتكيهنن من تطوير املهارات واملعلومات واملعارف الالزمة دلمع دخولهن يف سوق
العمل ،وال س امي يف جمال امللكية الفكرية.
 .11تقامس أفضل املامرسات لنظام ملكية شامل يس تخدمه لك خشص من أجل احلصول عىل حقوق امللكية الفكرية
واكتساهبا.
يف نفس الس ياق ،تشجع ادلول األعضاء الويبو عىل القيام مبا ييل:
.1

جتميع بياانت دولية متشاهبة ومصنفة بشأن نوع جنس أحصاب حقوق امللكية الفكرية واملبدعني.

 .2تبادل األساليب واإلجراءات املتبعة مجلع البياانت املصنفة حبسب نوع اجلنس ،واس تخدام املؤرشات ومهنجيات
الرصد والتقيمي وإجراء حتليل اقتصادي للفجوات بني اجلنسني املرتبطة ابمللكية الفكرية.
.3

تعزيز تنفيذ س ياسة الويبو بشأن املساواة بني اجلنسني.

 .4مواصةل متكني املرأة من خالل أاكدميية الويبو ابس تخدام مجموعة براجمها اخلاصة ابلتدريب يف جمال امللكية الفكرية وبناء
القدرات.
.5

مساعدة ادلول األعضاء عىل تنفيذ تدابري وبرامج تريم إىل تشجيع مشاركة النساء والفتيات يف جمال امللكية الفكرية.
[هناية املرفق والوثيقة]

