
 

CDIP/26/7 

ية  : األصل ز  باإلنكلي 
 2021مايو  25التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ونالدورة   السادسة والعشر
 2021 يوليو  30إىل  26جنيف، من 

 تجميع البيانات وتبادلهاتقرير بشأن المرأة والملكية الفكرية: 

 األمانة وثيقة من إعداد

ة من  .1 ي الفتر
قدت ف  ي عُ

ين التر ي دورتها الثانية والعشر
إىل  19اتخذت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )لجنة التنمية(، ف 

ي إطار بند جدول 2018نوفمتر  23
األعمال "الملكية الفكرية والتنمية"، القرار ، أثناء المناقشات المتعلقة "بالمرأة والملكية الفكرية" ف 

 :  التاىلي

ي الوثيقة 
 ، واعتمدت CDIP/22/16/Rev. 2"نظرت اللجنة ف 

 
حا ه المكسيك بشأن "المرأة والملكية الفكرية" كما تقدم مقتر

ي مرفق هذه الوثيقة. وسُيقدم المرفق إىل الجمعية العامة للويبو لعام 
 
 (ملخص الرئيسمن  9)الفقرة  "2019هو وارد ف

ي   .2
حهوطلبت المكسيك ف   عديدة من األمانة، من بينها اتخاذ سلسلة من اإلجراءات، وقررت " امقتر

 
ي المذكور  أمورا

إعادة النظر ف 
ي 
ينالسادسة  الدورةمسألة "المرأة والملكية الفكرية" ف    للجنة التنمية والعشر

 
ي قدما

 ". من أجل المض 

ي مسألةCDIP/26/8وتسىع هذه الوثيقة، إىل جانب الوثيقة  .3
 
ي  ، إىل تسهيل إعادة نظر اللجنة ف

 
"المرأة والملكية الفكرية" ف

ي حي   الحالية.  دورتها
ي  2و 1للطلبي    الوثيقة تستجيب هذه وف 

ح المكسيك فيما يتعلق بتجميع وتبادل البيانات حسب الواردين ف  مقتر
ي مجال الملكية الفكرية، فإن الوثيقة 

ي اتخذتها األمانة لتنفيذ الطلبات CDIP/26/8نوع الجنس ف 
. 5و 4و 3، تشت  إىل اإلجراءات التر

ة التقرير عامي   . 2020و 2019وتغطي فتر

 
ا
ح المكسيك . أول  تنفيذ األمانة لمقتر

ي تنفيذ الطلبي   يرد فيما يلي  .4
ي اتخذتها األمانة ف 

ي  2و 1 وصف لإلجراءات التر
ح المقدم من المكسيك.  الواردين ف   المقتر

. تجميع بيانات دولية متشابه ومصنفة بشأن نوع : 1الطلب   جنس أصحاب حقوق الملكية الفكرية والمبدعي  

اءات الدولية معلوم .5 بالنسبة لمجتمع الملكية مة قي   لكنها معلوماتات عن نوع جنس مودع الطلب. و وال تتضمن طلبات التر
ي مجال االبتكار وفهمها. لذلك، فقد واصلت األمانة، منذ دورة لجنة 

 
الفكرية، عل سبيل المثال، الستكشاف الفجوات المحتملة ف

ين،  تطوير منهجيات لزيادة فهم التقاطع بي   المساواة بي   الجنسي   والملكية الفكرية، ولتجميع، بناءا العمل عل التنمية الثانية والعشر

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=421755
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=421755
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ت عل ذلك، بيانات دولية قابلة للمقارنة ومصنفة حسب نوع الجنس.  إدارة االقتصاد وتحليل  ، عل وجه الخصوص،هذا العملووج 
 وبالخصوص: االبتكار. فكرية و البيانات التابعة لقطاع النظم اإليكولوجية للملكية ال

ت شعبة اإلحصاءات وتحليالت البيانات إحصاءات لمعاهدة التعاون .6 اءات  نشر فةبشأن التر
 
ي حسب نوع الجنس،  مصن

ف 
ي و التالية منشوراتها الرائدة

ة: مركز البيانات ف   خالل نفس الفتر

اءات ) 1.6  (2019االستعراض السنوي لمعاهدة التعاون بشأن التر

اءات )االست 2.6   (2020عراض السنوي لمعاهدة التعاون بشأن التر

ات الملكية الفكرية العالمية ) 3.6   (2018مؤشر

ات الملكية الفكرية العالمية ) 4.6   (2019مؤشر

ات الملكية الفكرية العالمية ) 5.6   (2020مؤشر

ة( 6.6   مركز الويبو للبيانات اإلحصائية )تحديثات منتظمة خالل تلك الفتر

ي كان و اقتصادية حول المساواة بي   الجنسي   والملكية الفكرية. حوث منهجية و بواصل قسم اقتصاد االبتكار إجراء و  .7
للبحوث التر

جريت
ُ
:  أ ة المشمولة بالتقرير محورين رئيسيي   " 2"  ؛الجنس بنوع اللبس فيما يتعلقإزالة زيادة تحسي   منهجيات  "1"خالل الفتر
 الجنس.  ها حسب نوعمع تصنيف هاوتوسيع كية الفكريةالملبيانات تحسي   مجموعات و 

ةو  .8 بنوع الجنس، وذلك  اللبس فيما يتعلقتحسي   منهجيات إزالة  ر المشمولة بالتقرير ، واصل قسم اقتصاد االبتكا خالل الفتر
 :   من خالل ما يلي

هو  (WGND) المصنفة حسب نوع الجنس سماءلألالعالمي إليها من القاموس  النفاذيسهل  إعداد نسخ 1.8 ي  نشر
قاعدة  ف 

للمزيد من . و )WGND 1.1( GitHubوعل موقع  )Harvard Dataverse )WGND 1.0  البيانات
 أدناه.  10الفقرة بشأن هذا الموضوع، انظر  المعلومات

 WGND) ديدةجلدان بل تضمي   المزيد من المصادر من من خال (WGND)لقاموس تحسي   التغطية الدولية ل 2.8

ي  وقع الويبو مالجديدة منشورة عل  النسخةهذه . و 2.0(
ون  ي قاعدة البيانات اإللكتر

 Harvard Dataverse، وف 
)WGND 2.0( وموقع ،GitHub )WGND 2.1( . 

يشت  هذا التحليل إىل مشاكل و الجنس ألسماء معينة من لغات آسيوية معينة. نوع  قوة استخدام قواميستحليل  3.8
ي التحليل  لهذااآلثار الرئيسية وتتمثل األسماء الصينية والكورية بالحروف الالتينية. 

 ةالجنساني تأن التحليال ف 
ي المستقبلستفيد تس

:  ف  تغطية  " وزيادة2"رية بالحروف اآلسيوية األصلية؛ لفكبيانات الملكية ا زيادة "1"مما يلي
ي اإلصدارات المستقبلية من 

 . (WGND)القاموس األسماء اآلسيوية بالحروف األصلية ف 

.  التعلم استخداممثل ، اللبس فيما يتعلق بنوع الجنسالبديلة إلزالة  األساليبتحليل  4.8 جري اآلىلي
ُ
 ةأوليت دراسة وقد أ

 قطاع البنية التحتية والمنصات. ل التابعالمتقدمة ة تطبيقات التكنولوجيالاون مع مركز بالتع

. ب للتنبؤ سلسلة من األساليب  تطوير  5.8 فيما تسمح هذه األساليب بتقييم سيناريوهات مختلفة و التكافؤ بي   الجنسي  
.  يتعلق بوقت إمكانية ال ل أي بيانات جديدة سيناريوهات التنبؤ ع مختلف يمكن تطبيقو تحقيق التكافؤ بي   الجنسي  
عي   البانتظام عل  ذلك إدارة االقتصاد وتحليل البيانات تتعلق بنوع الجنس. وقد طبقت يشوب  ها اللبس فيما  مختر
ي الجمعيات العامة للويبو بناءا عل طلب المسجلي   بموجب اءات وعل قائمة مندونر  معاهدة التعاون بشأن التر

ي الويبو  المسائل الجنسانية والتنوع ةأخصائي
 . ف 

ة نفسها، أجرى قسم اقتصاد االبتكار و .9 ي الفتر
ا عن تحسي   وتوسيع وتحليل بيانات الملكية الفكرية المصنفة حسب  ف 

 
بحث

 : من خاللالجنس 

عي   ا اللبس فيما يتعلق بنوع جنسإزالة أتمتة عملية  1.9 اءات  المسجلي   بموجبلمختر  ،معاهدة التعاون بشأن التر
فذ ضعو ، وقد (WGND)ام القاموس باستخد

ُ
تطبيقه عل البيانات التاريخية والجديدة لبالكامل  أسلوب وصمم ون

اءاتلسجل وح  . (WGND 1.0) ، وذلك باالستناد إىل القاموسدة معاهدة التعاون بشأن التر

https://dataverse.harvard.edu/dataverse/WGND
https://dataverse.harvard.edu/dataverse/WGND
https://github.com/IES-platform/r4r_gender/blob/main/wgnd/README.md
https://www.wipo.int/publications/en/series/index.jsp?id=138&sort=code
https://dataverse.harvard.edu/dataverse/WGND
https://github.com/IES-platform/r4r_gender/blob/main/wgnd/README.md
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عي   ال أتمتة عملية إزالة اللبس بشأن نوع جنس 2.9 اءاتمعاهدة التعا  المسجلي   بموجبمختر ، الذين تكون ون بشأن التر
 ستناد، ابالحروف الالتينية مكتوبةغت   همأسماء

 
لوب . وقد ُوضع أساألحرف اآلسيوية األصلية إضافية عن إىل بيانات ا

ذ
 
ف
ُ
ي ذلكبيانات إضافية يتطلب األسلوب . و(WGND 1.0)باستخدام القاموس بالكامل  ووصمم ون

أسماء  بما ف 
عي   بالحروف اآلسيو  ي قسم نظم معلومات معاهدة ال، و ية األصليةالمختر

ي يقدمها بانتظام قسم العمليات والدعم ف 
تر

اءات والتكنولوجيا.  ي قطاع التر
اءات ف   التعاون بشأن التر

ي مجموعة  مودعي الطلباتليشمل  اللبس فيما يتعلق بنوع الجنستوسيع نطاق إزالة   3.9
األفراد والممثلي   القانونيي   ف 

اءات.  فذ ضعو وقد معاهدة التعاون بشأن التر
ُ
والجديدة تطبيقه عل البيانات التاريخية لبالكامل  أسلوب وصمم ون

اءات   األسلوب انتائج هذوتخضع  .(WGND 1.0)باستخدام القاموس لسجل وحدة معاهدة التعاون بشأن التر
ق  . لتحليل معم 

اءات ونماذ  الجنسنوع ب اللبس فيما يتعلقتوسيع نطاق إزالة   4.9 عي التر
ي مجموعات الملكية ليشمل مختر

ج المنفعة ف 
فذ عل أساس الفكرية الوطنية. 

ُ
ي وقد وضع أسلوب وصمم ون ي  لتطبيقهتجريتر

 قواعد عل البيانات التاريخية المتاحة ف 
ي  تنشر و  .(WGND 1.0)ام القاموس باستخد DOCDB/PATSTATبيانات ال

النتائج األولية لهذا البحث ف 
ات الملكية الفكرية العا  لمية. سلسلة مؤشر

ي بيانات سجل وحدة التص اللبس فيما يتعلق بنوع الجنستحليل إمكانية إزالة  5.9
ي الهاي.   ةميم الصناعياف 

وقد تم ف 
 وكنتيجة أولية لهذا التحليل ومن . (WGND 1.0)باستخدام القاموس البيانات وتحليلها لنظام الهاي تجميع 

(. 8.2انظر الفقرة ) (WGND 2.0)القاموس ، تم التوصل إىل توسيع التغطية الدولية لمصادر التحليالت التالية
لبيانات سجل وحدة  المعمقأشار التحليل . و (WGND 2.0)القاموس نفس البيانات باستخدام لتحليل وأعيد إجراء 

 : ي أوقات  انضماميؤدي " 1"نظام الهاي إىل قيدين رئيسيي  
ي الهاي ف 

ي مختلفة إىل أعضاء جدد ف 
ة ف  تقلبات كبت 

ي و  "2"العينة؛ 
 ها الخاصقانون بموجبدعي   المب ال تلزم اإلعالن عن الهاي نظام العديد من الدول األعضاء ف 

ي ذلك العت العالمية للمساواة بي   الجنسي   هذان القيدان يحدان من تفست  االتجاهاو  الصناعية. ميم االتصب
ديد ، بما ف 

فق، أثناء التحليلو من االتجاهات الوطنية. 
ُ
 . مزيد من العمل قبل نشر النتائجلهناك حاجة  عل أن ات

ي بيانات سجل وحدة العالمات  الجنس فيما يتعلق بنوع اللبستحليل إمكانية إزالة   6.9
ي نظام مدريد. ف 

 سبةبالنو التجارية ف 
 . (WGND 2.0)و (WGND 1.0)باستخدام القاموسي   الهاي تم جمع البيانات وتحليلها لنظام مدريد لنظام 
 بيانات العالمات التجارية وهو أنقيد رئيسي واحد:  عننظام مدريد ل التابعة وحدةالتحليل بيانات سجل  وكشف
، الذين يمكن أن يكونوا أشخاصب المتعلقةالمعلومات  فقط تشمل  طبيعي   أو اعتبارينالمودعي  

 
لبس إزالة اليمكن وال . ا

س باستخدام قواميإال لعالمات التجارية( طلبات االفرديي   ل المودعي   شخاص الطبيعيي   )أي جنس األ فيما يتعلق بنوع
 األفراد  المودعي    نوع جنستحليل يقدم و الجنس. األسماء المصنفة حسب 

 
 جزئيا

 
ي نظا للمساواة بي    وصفا

م الجنسي   ف 
ي بعض األحيان تميت   ، مدريد. ومع ذلك

، مثل رواد األعمال أو هذا النظام بفضلت األصغر لكياناا من الممكن ف 
ة أو   يتطلب هذا التفست  و . متناهية الصغر المشاري    ع الصغت 

 
 دقيقا

ا
 قبل نشر النتائج.  تحليال

ات ومنهجيات المتبعة لجمع البيانات المصنفة  تبادل األساليب واإلجراءات: 2الطلب  حسب نوع الجنس، واستخدام المؤشر
ي مجال الملكية الفكريةالرصد والتقييم وإجراء تحليل 

 .اقتصادي للفجوات القائمة بي   الجنسي   ف 

ة .10  علو الملكية الفكرية. و المرأة  بشأن قضايااتخذت األمانة عدة مبادرات لتبادل التحليالت والمنهجيات  ،وخالل نفس الفتر
،  اللبس فيما يتعلق بنوع الجنسالنسخة األوىل من منهجية إزالة  لنشر عدة طرق  ر وجه الخصوص، استكشف قسم اقتصاد االبتكا

 
علنا

ي ذلك من خاللWGND 1.0)استنادا إىل القاموس 
 : (، بما ف 

 للمساواة بي   الجنسي    األمم المتحدة )مثل هيئة األمم المتحدة وهيئاتباشر مع الشبكات األكاديمية ماتصال إقامة  1.10
كات الخ واألشخاص المهتمي   ، للمرأة واليونسكو( وتمكي     اصة. من الشر

ي مهارفارداستخدام مستودع بيانات  2.10
 
داخل  جميع التخصصات،فتوح لجميع الباحثي   من ، وهو مستودع بيانات مجان

 (. Dataverse مستودعوخارج مجتمع هارفارد )

 هذا األساس أدوات عل وتطوير مع جمهور أوسع  )WGND( القاموس بيانات لتبادل GitHubاستخدام مستودع  3.10
 (. GitHubمستودع )

اتتجربة  وبناءا عل .11 ، المتخصصللغاية بالنسبة للجمهور  ةدجي   األمانة أن هذه القنوات الحظت ،المذكورة أعاله تبادل الختر
 ولكن

 
العديد من  علتأثت   المباشر  لقناة االتصال، كان عل وجه الخصوصو . العام جمهور ال بالوصول إىل فيما يتعلق ما ها محدودة نوعا

اءات والعالمات التجارية الواليات المتحدة للمكاتب الملكية الفكرية )مثل مكتب  هماومكتب الملكية الفكرية الكندتر ( ي وغت 

https://doi.org/10.7910/DVN/YPRQH8
https://github.com/IES-platform/r4r_gender.git
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ي البلدان المتقدمة.  كان  هم، ولكن معظماألكاديميي   و 
يالت  بلغ عدد، حيث الرقمي إىل أن النشر أوسع بكثت   التبادل اربتشت  تجو ف  التت  

يل  1400أكتر من  ي موقع الويبو  منتت  
ون    1353و  اإللكتر

ا
يًل  Harvard Dataverse .1 من قاعدة بياناتتت  

وع  كار اقتصاد االبت، أعد قسم الجنس بنوع المتعلقة للمنهجيات والتحليالت شعاأل وسع و األنشر ال ومن أجل تشجيع .12 مشر
ي  الجنسي    الفجوات بي    قياسكيفية   بشأن مبادئ توجيهية بعنوانجديدة وثيقة 

ة هذه المبادئ التوجيهيولالملكية الفكرية.  مجال ف 
ي  مبادئ أساسيات نفس

ات بيانات الملكية الفكرية إزالة اللبس فيما يتعلق بنوع الجنس ف   بها.  الجنسانية ذات الصلةوالمؤشر

االبتكار واإلبداع "مسائل ب المتعلقالويب  ىسلسلة من محتو  سم اقتصاد االبتكار ، أنشأ قتكملة لهذه المبادئ التوجيهيةو  .13
ي اضطلعت بها اقتصادية والمنهجية البحوث االبأوسع جمهور إلطالع " والمسائل الجنسانية

تشت  التعليقات األولية إىل أنه و  . 2مانةألالتر
 أيضو  ، بلوعلتعزيز عمل الويبو بشأن هذا الموض المحتوى يمكن استخدام هذا

 
مكاتب  تضطلع بهلتسليط الضوء عل العمل الذي  ا

ي  مكاتبالمثل  -الملكية الفكرية الوطنية األخرى 
كاء كذلك و  –أو كندا أو شيلي  الواليات المتحدة أو المملكة المتحدة الموجودة ف  شر

المسؤولي    الجمهور المستهدفويشمل ة أو اليونسكو. المرأللمساواة بي   الجنسي   وتمكي   األمم المتحدة هيئة ، مثل آخرين
أي شخص مهتم كذلك و  ،يع أنحاء العالمجم منوالطالب  والباحثي   ، عضاء والوكاالت الحكومية الدوليةالحكوميي   من الدول األ

 بالموضوع. 

 
 
  . ثانيا

 
ي قدما

 الطريق للمض 
ة .14  إىل ختر

 
ة المشمولة بالتقرير ، هناك خالل  مانةألا استنادا ي  عددالفتر

ي ينبىع 
 . مراعاتهامن الخطوات الملموسة التر

15.  
ا
وري أن تيش   ،أول ي  نفاذ الجمهور غت  المتخصصاألمانة  من الض   يتيحوس. بالقضايا الجنسانية ةذي الصلإىل المحتوى المنهجر

ة تحليالت تراعي االعتبارات الجنسانية ومصنف إلعدادمحلية  اتقدر  وبناءمن الدول األعضاء  عدد أكتر المنهجيات عل  بتعميمذلك 
نت حول "اال الو  األبحاثهذه نشر  التعميمحسب نوع الجنس. وستشمل جهود   ،"والمسائل الجنسانيةكار واإلبداع بتمقاالت عل اإلنتر

 عن 
ا
 للغرض عمل لبناء القدرات وجلسات لتبادل المعلومات حلقاتتنظيم فضال

 
ح. مصممة خصيصا قتر

ُ
ي إطار هذه  وست

 األنشطة ف 
ي الجلسا

ي قرار  يدعمهات التشاركية التر
 الملكية الفكرية". مجال لجنة التنمية بشأن "المرأة ف 

16.  
 
ي تهدف إىل بحوث حول المنهجيات نة إجراء ، ستواصل األماثانيا

المصنفة ل البيانات الدولية القابلة للمقارنة و يوتحل توسيعالتر
. ب والمتعلقة جنسحسب نوع ال ي  المنهجيات تجدر اإلشارة إىل ،عل وجه الخصوصو أصحاب حقوق الملكية الفكرية والمبدعي  

التر
 
ا
ت الصناعية أو العالما التصاميممثل نماذج المنفعة أو  ،من الملكية الفكرية  أخرىتهدف إىل توسيع نطاق التحليل ليشمل أشكال

 . التجارية

 إن اللجنة مدع  . 17
 
 وة إىل اإلحاطة علما

ي هذه الوثيقة.  بالمعلومات
 الواردة ف 

 

 [نهاية الوثيقة]

 
 

                                              
 . GitHubمن السابق ألوانه تقييم المشاركات المسجلة عل منصة ال يزال  1
ضيف المحتوى، الوثيقة إعداد هذه حي     2

ُ
. إىل موقع الويبو  أ ي

ون   اإللكتر
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