
 

CDIP/26/INF/3 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
  2021مايو  5التاري    خ: 

 ملكية الفكريةتنمية والالمعنية بالاللجنة 

 ونش  عة والسادسالدورة ال
 2021 وليو ي 30 إىل 26جنيف، من 

ي مجال الملكية الفكرية 
ن
ن ف ن الجنسي  هج السياساتية لسد الفجوة بي 

ُ
الممارسات الرامية إىل  –ملخص الدراسة المتعلقة بالن

عات والمبدعات ورائدات األعمالدعم النفاذ إىل نظام الملكية الفكرية لف  ائدة النساء المختر

ن  ، والسيدة جاسي مكدول، والسيد مارك شولتر ي
ي ماراتر  من إعداد السيدة جينفر برانت، والسيدة كافت 

ي مجال الملكية الفكرية  .1
ن فن ن الجنسي  هج السياساتية لسد الفجوة بي 

ُ
 -يتضمن مرفق هذه الوثيقة ملخصا للدراسة المتعلقة بالن

عات والمبدعات ورائدات األعمال. المما وقد أجريت هذه رسات الرامية إىل دعم النفاذ إىل نظام الملكية الفكرية لفائدة النساء المختر
ي البلدان النامية عىل 

ي االبتكار وريادة األعمال، وتشجيع النساء فن
وع أجندة التنمية بشأن زيادة دور النساء فن ي سياق مشر

الدراسة فن
 لملكية الفكرية. استخدام نظام ا

 اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية  .2
ّ
إن

ي مرفق 
 بالمعلومات الواردة فن

ً
مدعوة إىل اإلحاطة علما

 هذه الوثيقة. 

 ]يىلي ذلك المرفق[

 
 



CDIP/26/INF/3 
ANNEX 
 المرفق
 

ي مجال الملكية الفكرية 
ز فز ز الجنسي  هج السياساتية لسد الفجوة بي 

ُ
الممارسات  –الن

عات والمبدعات الرامية إىل دعم النفاذ إىل نظ ام الملكية الفكرية لفائدة النساء المخير
 ورائدات األعمال

 1ملخص تنفيذي

ي نفاذ النساء إىل 
ي فن ي نظام الملكية الفكرية بنفس معدالت مشاركة الرجال، وأن العجز النسب 

تشت  األبحاث إىل أن النساء ال يشاركن فن
ي جميع أشكال حقوق الملكية الفكرية. 

ز فن ويمكن أن يعود حل هذه المشكلة بنفع كبت  عىل النساء كأفراد  نظام الملكية الفكرية يت 
وعىل المستوى الفردي، يمكن أن يعود تعزيز نفاذ النساء إىل نظام الملكية الفكرية بفوائد مثل واألعمال التجارية والمجتمعات ككل. 

ن الفرص المهنية وزيادة الظهور داخل حقول تخصصهّن.  بة للمجتمع ككل، قدرت إحدى الدراسات أن سد وبالنسزيادة األجور وتحسي 
اءات قد تزيد الناتج المحىلي اإلجماىلي للبلد بنسبة  ي مجال الت 

ن فن ن الجنسي  ي المائة.  2.7الفجوة بي 
 فن

ي يمكن أن تعزز 
ورغم أن الهدف األوىلي من هذا التقرير هو تحديد "أفضل الممارسات"، من حيث السياسات والمبادرات األخرى البر

امج لنساء إىل نظام الملكية الفكرية، فقد خلص المؤلفون إىل أن عدم وجود ممارسات فضىل ثبتت فعاليتها. نفاذ ا بل هناك عدد من الت 
ي نظام الملكية الفكرية. 

ي ورقة البحث، إىل جانب  الواعدة للنهوض بدور المرأة وتعزيز مشاركتها فن
امج فن ويرد وصف بعض هذه الت 

ي يمكن للحكومات أن تتخذها لتخطي الحواجز القائمة. الخطوات المقبلة الممك
 نة البر

ح حلوال وسياسات تستهدف  ي مجال الملكية الفكرية، ويقتر
ن فن ن الجنسي  ي توسيع الفجوة بي 

ويحدد هذا التقرير خمسة تحديات تسهم فن
: كل منها.   والتحديات الخمسة المحددة هي

ن وطبيعتها؛االفتقار إىل البيانات الالزمة لفهم نطاق الفج . 1 ن الجنسي   وة بي 

ن لاللتحاق بمجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما أن  . 2 ن بتشجيع وتدريب كافيي  وأن النساء ال يحظي 
؛
ً
ي األعمال التجارية أقل أيضا

ي يحتجنها للنجاح فن
 احتمال حصولهن عىل الموارد البر

ي ق . 3
 انون الملكية الفكرية وإدارتها؛ وانخفاض احتمالية التحاق النساء بوظائف فن

 وغياب عام لفهم قيمة حقوق الملكية الفكرية وكيفية عمل نظام الملكية الفكرية؛ . 4

ي المجاالت المعنية بالملكية الفكرية.  . 5
 وانخفاض احتمالية حصول النساء عىل التوجيه والفرص الالزمة لالرتقاء فن

تيب: ع –فضل الممارسات الناشئة أ –ومن الحلول الممكنة الموائمة   ىل التر

ض طريق جمع البيانات؛ . 1 ي تعتر
، وتحديد التحديات البر ن ي يجري جمعها بدرجة أكت  من اليقي 

 تحديد نوع البيانات البر

ي الملكية الفك . 2
ي تشجع مشاركة اإلناث فن

رية، فضال عن منح العلوم وتعزيز برامج الفتيات والنساء والمربيات البر
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمنح الدراسية وفرص التدريب والتوجيه وتمويل البحوث األكاديمية وتوفت  رأس 

 المال االستثماري لرائدات األعمال وتكوين الكفاءات األساسية؛  

ي مجال قانون الملكية الفكرية وإدا . 3
ن عىل زيادة عدد وزيادة عدد النساء العامالت فن كت  رتها بشكل غت  مباشر من خالل التر

ي مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضال عن وضع برامج محددة الهدف لتدريب 
النساء المهنيات فن

 النساء عىل المهن المرتبطة بقانون الملكية الفكرية وإدارتها؛

 ءات؛وإذكاء الوعي ووضع برامج هادفة لتكوين الكفا . 4

ي المهن كثيفة االعتماد عىل الملكية الفكرية،  . 5
ن
وتوفت  فرص التواصل والتوجيه، ودعم قدرة النساء عىل النجاح والبقاء ف

اعاتهن.   وتشجيع النساء عىل تسويق اختر

 ]نهاية المرفق والوثيقة[
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