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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثانية والعشرون

جنيف ،من  19إىل  23نومفرب 2018

اقرتاح من املكس يك بشأن املرأة وامللكية الفكرية
من إعداد األمانة

 .1يف تبليغ مؤرخ  20نومفرب  ،2018قدمت البعثة ادلامئة للمكس يك إىل األمانة اقرتاحا بشأن املرأة وامللكية الفكرية،
كإسهام مهنا يف املناقشة حول "املرأة وامللكية" حتت بند جدول األعامل اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية ،مع الامتس إماكنية
مراجعة الوثيقة .CDIP/22/16
.2

وخالل ادلورة الثانية والعرشين للجنة التمنية ،خضع الاقرتاح ملراجع ٍة اثني ٍة وقدِّم إىل اجللسة العامة.

.3

وحيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل الاقرتاح املذكور أعاله واملرا َجع مرتني.

 .4إن اللجنة املعنية ابلت منية وامللكية الفكرية
مدعوة إىل النظر يف املعلومات الواردة يف
هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق
اقرتاح من وفد املكس يك بشأن املرأة وامللكية الفكرية
(نص مرا َجع)
تناولت جلنة التمنية مسأةل "املرأة وامللكية الفكرية" حتت بند جدول األعامل "امللكية الفكرية والتمنية" و ّقرر ما ييل:
إن اللجنة تعرتف بأمهية تعزيز فرص املساواة بني اجلنسني؛ ومتكني النساء والفتيات املبتكرات واملبدعات؛ وإدراج املنظور
وميّس للجميع ،بغية س ّد الفجوات القامئة بني
اجلنساين يف س ياسات امللكية الفكرية والهنوض بنظام شامل للملكية الفكرية َ
اجلنسني يف امللكية الفكرية وزايدة مشاركة النساء والفتيات بغرض إجياد حلول ابتاكرية للتصدي لبعض املشالك الرئيس ية
اليت تواهجها البرشية.
وابلنظر إىل دور الويبو ،واكةل منظومة األمم املتحدة الرائدة واملتخصصة يف شؤون امللكية الفكرية ،فإن اللجنة تالحظ مع
التقدير عزهما عىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف جمال امللكية الفكرية .وتالحظ أيضا أن النساء أصبحن،
حبسب بياانت الويبو املتاحة ،يس تخدمن نظام الرباءات ادلويل أكرث من أي وقت مىض ،وإن اكن الطريق ال يزال طويال.
و ّ
حتث اللجنة ادلول األعضاء يف الويبو عىل إيالء العناية الالزمة ملا ييل:
 .1تعزيز فرص أوسع وأكرث ملشاركة النساء املبتكرات واملبدعات بشلك أوسع وأكرب يف نظام امللكية الفكرية.
 .2تشجيع الابتاكر واإلبداع يف أوساط النساء املبتكرات من أجل تضييق الفجوة اجلنسانية بني املبتكرين واملبدعني.
 .3العمل ابجتاه تنفيذ الس ياسات واملامرسات الرامية إىل تعزيز الفرص لمتكني النساء والفتيات للمشاركة مشاركة اكمةل
يف الابتاكر واإلبداع.
 .4الهنوض ابلفرص إلدماج 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 أفضل املامرسات بشأن املبادرات املشرتكة بني العديد من أحصاب املصلحة لتشجيع املزيد من النساء والفتيات
عىل املشاركة يف أنشطة الابتاكر بغرض خلق ملكية فكرية قيّمة.
 .7تبادل أفضل املامرسات من أجل دمع النساء اخملرتعات ورائدات األعامل ومتكني املرأة يف إدارة امللكية الفكرية.
 .8تبادل أفضل املامرسات لتشجيع الشاابت والفتيات 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.
ميّس للجميع.
 .9تبادل أفضل املامرسات لنظام ملكية فكرية شامل و ّ
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 .10العمل مع أمانة الويبو عىل حتديد العقبات اليت حت ّد من مشاركة النساء يف جمال امللكية الفكرية.
ووفقا ذلكل ،يُلمتس من أمانة الويبو ما ييل:
 .1جتميع 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 القامئة بني اجلنسني يف جمال امللكية الفكرية.
 .3مواصةل تعممي املنظور اجلنساين يف برامج الويبو وس ياساهتا ،مبا يف ذكل تنفيذ س ياسة الويبو بشأن املساواة
بني اجلنسني ،متش يا مع نظام املوظفني والحئته.
 .4مواصةل متكني املرأة من خالل أاكدميية الويبو ابس تخدام مجموعة براجمها اخلاصة ابلتدريب وتكوين الكفاءات يف جمال
امللكية الفكرية.
 .5مساعدة ادلول األعضاء ،حسب الطلب ،عىل تنفيذ تدابري وبرامج تريم إىل تشجيع مشاركة النساء والفتيات يف
جمال امللكية الفكرية.
و ّتقرر اللجنة تقدمي هذا القرار إىل امجلعية العامة مع الالامتس مهنا أن حتيط علام مبضمونه.
و ّتقرر اللجنة كذكل أن تس تعرض جمددا مسأةل "املرأة وامللكية الفكرية" يف دورهتا السادسة والعرشين للميض قدماً ،مبا يف
ذكل من خالل جلسات تبادلية تنظمها األمانة هبدف تيسري املناقشات املتوقعة حتت البنود  10-5أعاله ،ومزيد من
اجللسات التبادلية ،إذا ات ُّفق علهيا.
[هناية املرفق والوثيقة]

