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�ة: األصل ن  باإلنكل�ي
 2022مارس  21:  التار�ــــخ

 معن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ةاللجنة ال

ون الثامنةالدورة   والع�ش
 2022مايو  20إ�  16جن�ف، من 

 والمل��ة الفك��ة تق��ر عن الجلسات التشارك�ة �شأن المرأة

 من إعداد األمانة

ا قدمه وفد المكس�ك �شأن "المرأة والمل اح� �ن، اق�ت ي دورتها الثان�ة والع�ث
��ة اعتمدت لجنة التنم�ة والمل��ة الفك��ة (لجنة التنم�ة)، �ن

ي الفك��ة" 
ي تتناول  بينها  وقد طلب القرار إ� األمانة جملة أمور من . CDIP/22/16 Rev.2 الوث�قة الوارد �ن ت�س�ي المناقشات اليت

اح، من خالل عقد جلسة �شارك�ة.   مختلف جوانب االق�ت

ة من أب��ل إ� أ�ت��ر القرار، نظمت األمانة سلسلة م بذلكوعمال  .1 ي الف�ت
تتضمن و  . 2021ن ثالث جلسات �شارك�ة �ن

 الجلسات.  تلكالوث�قة تق��را �شأن  هذە

 الجوانب التنظ�م�ة أوال. 

ن  .2 كة بني ، حددت األمانة العوامل المش�ت اح المكس��ي ي االق�ت
ي إطار االستجابة ال�املة لمختلف العنا� الواردة �ن

، تلك العنا�  �ن
ي مجال المل��ة وصممت ثالث جلسات �شارك�ة حول موض�ع "سد الفجوة 

ن �ن ن الجنسني ي الفك��ة"، بني تدر�ج�ا،  األخرى ع� أحدها  تبين
ي مجال المل��ة والفرص المتاحة ف�ما يتعلق بالفجوة  ،كما عرضت التحد�ات الناشئة

ن �ن ن الجنسني  الفك��ة. بني

 وتهدف سلسلة الجلسات إ�:  .3

ي النظام إذكاء الو�ي بأه •
، وز�ادة مشاركة النساء والفت�ات �ن ن ن الجنسني ي االبتكار بني

ي م�ة سد الفجوة �ن للمل��ة  اإل�كولو��
 الفك��ة؛

ي هذا المجال؛و  •
و�ــــج لنتائج عمل ال��بو �ن  ال�ت

ي تواجه النساء و  • ي تخ�ي العقبات اليت
اتهم وممارساتهم الج�دة �ن جمع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم لتقاسم خ��

ي الوصول إ� نظام المل��ة الفك��ة. 
 والفت�ات �ن

ي  .4
ممث�ي الدول األعضاء، والمنظمات الحكوم�ة الدول�ة، والمنظمات غ�ي الحكوم�ة،  مفتوحة أمامالجلسات  وكانت المشاركة �ن

. واألوساط األ�اد�م�ة ي
جمة وأت�حت ال، والمجتمع المدين �ة والفر�س�ة واإلسبان�ةكفور�ة باللغات اإلنال�ت ن  . ل�ي

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421792
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ا للقيود الناجمة عن جائحة .5 ن الجلسات  ، ُعقدت19-كوف�د  ونظر� والمتحدثون المق�مون  المنسقون، ح�ث شارك �شكل هجني
ة من  ي جن�ف مبا�ث

ي �ن
نت. اآل ال��بو، وشارك  مباين ن أتاح هذا النظام و خرون ع�� اإلن�ت مشاركة عدد كب�ي من الجهات الفاعلة  الهجني

 المهتمة من مناطق زمن�ة مختلفة. 

 ه�كل المناقشات ان�ا. ث

 جلسة الموضوعات الثالثة التال�ة: تناولت كل  .6

 تحد�د معالم المشكلة وتخ�ي العقبات "1"

 استكشاف مبادرات أصحاب المصلحة المتعددين "2"

ن ع� "3"  الممارسات الج�دة  عني

ي جلسة و  ،وتوج�ه حلقة النقاش من الجلسات، وتو� إدارة كل جلسة .7
ي جن�ف. و�جماال، شارك �ن

األسئلة واألج��ة سف�ي مق�م �ن
ا  تلك ن  جرى اخت�ار . و الجلسات اثنا ع�ث متحدثا مختلف� ي اللتمث�ل مختلف المناطق  أولئك المتحدثني

الدوائر جغراف�ة والمنظمات �ن
والمنظمات الحكوم�ة الدول�ة،  بالمل��ة الفك��ة: الهيئات الدبلوماس�ة والمنظمات الحكوم�ة، واألوساط األ�اد�م�ة، المعن�ة

ها من منظمات أصحاب المصلحة المتعددين.   افتتح الجلسات واختتمها كبار مسؤو�ي ال��بو. و والمنظمات غ�ي الحكوم�ة، وغ�ي

و�ــــج واالتصال ثالثا.   ال�ت

ي المجموعات اإلقل�م�ة لل��بو، والبعثات الدائمة .8
ي إ� منس�ت

وين �د اإلل��ت ي جن�ف، ووزارات  أرسلت األمانة دعوات بال��
�ن

ذلك،  عالوة ع�و  الخارج�ة، ومكاتب المل��ة الفك��ة، والمنظمات الحكوم�ة الدول�ة، والمنظمات غ�ي الحكوم�ة المعتمدة لدى ال��بو. 
.  تم �د�ة، ووسائط التواصل االجتما�ي ات اإلخبار�ة، والقوائم ال�� ن جمهور واسع بوسائل مختلفة، مثل الن�ث و�ــــج للجلسات بني  ال�ت

، وعقب كل جلسة �شارك�ة  .9 ي ُ��ث
وين ن بنسق باور ب��نت. للجلسة موجز قص�ي  ،ع� موقع ال��بو اإلل��ت ، وعروض المتحدثني

 . لل��بو  البث الشب�ي ع� موقع  وأت�حت ُسجلت الجلساتو 

 لمحة عامة عن الجلسات رابعا. 

ي مجال المل��ةسد الفجوة  ألف. 
ن �ن ن الجنسني  الخرائط ومعالجة العوائق رسم -الفك��ة  بني

ي  .10
وقد توق�ت جن�ف. ب بعد الظهر  1.30إ� الساعة  زواال  12، من الساعة 2021أب��ل  28ُعقدت أو� الجلسات التشارك�ة �ن

ي تحول دون استخدام النساء نظام المل��ة الفك��ة  العوائق رسم خرائطمن خالل  ،الجلسات لسلسةس اهذە الجلسة األس أرست اليت
ي فوائد أ ي االبتكار، استنادا إ� نتائج البحوث، ودراسات الحالة من ش��ي وفر بأعداد أ��� وجين

. كما بحثت فرص تع��ز مشاركة المرأة �ن
 بلدا.  70من 1مشاركا 240ضمت الجلسة حوا�ي و  ور�ا الجن���ة. وك

ي ال��بو.  .11
سعادة  تولت تنس�قها و وافتتح الجلسة الس�د حسن كل�ب، نائب المدير العام لقطاع التنم�ة اإلقل�م�ة والوطن�ة �ن

ة السلفادور لدى منظمة التجارة العالم�ة وال��بو ورئ�سة لجن ، سف�ي ي ة بات��س�ا بين�دييت ع� برنامج  هنا �مكن االطالع و  ة التنم�ة. السف�ي
 جلسة. ال

ي وردت النقاط أهم ف�ما ��ي بعض و  .12 ي العروض التقد�م�ة اليت
: �ن ن  للمتحدثني

ي مؤسسةجوز�فينا كوتورا عرضت الس�دة  .13
 األدب�ات، نتائج استعراض Corporation Challenge Millennium ، مديرة �ن

ي استخدام نظام المل��ة الفك��ة" الذي أعدته بعنوان
عات والمبتكرات �ن ي تواجهها النساء المخ�ت ". وأشارت إ� أن إحدى التحد�ات اليت

ي العقبات الرئ�س�ة  للب�انات المصنفة حسب ن�ع  �ي االفتقار إ� قاعدة منهج�ة استعراضها لألدب�ات ُطرحت أمامها أثناء إعداد اليت
ي مجال  وتعار�فإ� استخدام المصادر المختلفة مقاي�س  الجنس، إضافة

اءات. إ�داع مختلفة لنشاط المرأة �ن  وأورد االستعراض أنال��
عة ي تحول دون أن تصبح المرأة مخ�ت ي القوة العاملة، مما  "1": �ي  بعض أهم العقبات اليت

 ق�انخفاض معدل مشاركة المرأة �ن
�
ص ل

ي ُ�حتذى بهن؛ و " 2"مجموعة المواهب النسائ�ة المتاحة؛ 
ي و  "3"قلة تعرض األطفال لنماذج النساء الاليت

ي مستوى تمث�ل المرأة �ن
تدين

ن ع� أساس الجنس، واألعراف والتوقعات و  "4"مجاالت العلوم والتكنولوج�ا والهندسة وال��اض�ات؛  ، والتمي�ي ن ، والتح�ي ن التمي�ي
ن عملي: ، منها وقدمت الس�دة كوتورا مجموعة توص�ات الحصول ع� الموارد.  ونقص فرص "5"االجتماع�ة والثقاف�ة؛  ي (أ) تحسني  يت

                                                
ن الذين انضموا إ� الجلسة ع�� المنصة  1 ون�ة. و�اإلضافة إ� ذلك، تابع �ش�ي هذا الرقم إ� عدد المشاركني ن عدد  اإلل��ت جلسات ع�� البث وقائع ال كب�ي من المشاركني

. الشب�ي   المبا�ث

https://c.connectedviews.com/05/wipo
https://c.connectedviews.com/05/wipo
https://www.wipo.int/women-and-ip/ar/news/2021/news_0005.html
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=62770
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=62770
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_inn_ge_21/wipo_ip_inn_ge_21_ppt_1.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_inn_ge_21/wipo_ip_inn_ge_21_ppt_1.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/literature_review.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/literature_review.pdf
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والتكنولوج�ا والهندسة وال��اض�ات  �شجيع دخول اإلناث إ� مجاالت العلومو جمع واستخدام الب�انات المصنفة حسب الجنس؛ (ب) 
ةوالمهن  اءات؛ (ج)  ال�ث�ي ن الذي يثبّ  -معالجة القضا�ا االجتماع�ة و االعتماد ع� ال�� ط قدرة المرأة ع� االبتكار؛ الثقاف�ة والتصدي للتح�ي

ف الحد من الطابع المعقد و دعم أ�شطة التواصل والتعاون والتعلم؛ (ه) و (د) 
�
اءات إ�داعلعمل�ة والمكل ، وتع��ز القدرة الوطن�ة ع� ال��

عات والمبتكرات؛ (و)  ي ذلك و مساعدة المخ�ت
ي البلدان النام�ة، بما �ن

ن إنفاذ الحقوق �ن ي تحسني
ي ته�من عليها النساء؛ و(ز) �ن المجاالت اليت

 ث. و ستباق�ة و�جراء الم��د من البحدعم الس�اسات اال و 

 وقد  .14
�
ي قدمها   تز رك ، Insights Innovation ، مديرة مؤسسةجين�فر برانت الس�دة  كل منالعروض التقد�م�ة اليت

ر  والس�د ن ي قانون المل��ة الفك��ة، ومدير برنامج قانون المل��ة الفك��ة والتكنولوج�ا، كل�ة الحقوق بجامعة مارك شول�ت
، كر�ي جودي�ي �ن

ي  ي تأل�فها: " ا ك�ت شاأ�رون، ع� نتائج الدراسة اليت
ي مجال المل��ةالُنهج الس�اس�ة لسد الفجوة �ن

ن �ن ن الجنسني ممارسات دعم  –الفك��ة  بني
ي سلطت الس�دة برانت الضوء ح�ث   ،"عمال إ� نظام المل��ة الفك��ة نفاذ المبتكرات والمبدعات ورائدات األ 

المقدمة، ع�  ، �ن
ق الفجوة  ي ُتعمِّ ي مجال المل��ةالتحد�ات الخمسة اليت

ن �ن ن الجنسني :  بني االفتقار إ� الب�انات الالزمة لفهم نطاق  "1"الفك��ة، و�ي
ي مجال المل��ة الفك��ة وطب�عتها؛ 

ن �ن ن الجنسني ي مجاالت العلوم والتكنولوج�ا والهندسة و " 2"الفجوة بني
ي �سبة تمث�ل المرأة �ن

تدين
ي و  "3"وال��اض�ات؛ 

ي فهم ق�مة حقوق المل��ة الو " 4"المتعلقة بقانون المل��ة الفك��ة و�دارته؛  المهنانخفاض تمث�ل المرأة �ن
قصور �ن

ي  التوج�هفرص ع� المرأة  قلة فرص حصولو  "5"الفك��ة وك�ف�ة عمل نظام المل��ة الفك��ة؛ 
�ت ي المجاالت  وال�ت

ة�ن االعتماد ع�  ال�ث�ي
 المل��ة الفك��ة. 

ح .15 ن خمسة إجراءات لسد الفجوة  واق�ت ي مجال المل��ة الس�د شول�ت
ن �ن ن الجنسني ي بني

الفك��ة: جمع الب�انات، ودعم النساء �ن
ي 

ي مهن ذات صلةالنساء  توظ�فاألعمال، و مجال مجاالت العلوم والتكنولوج�ا والهندسة وال��اض�ات، و�ن
قانون المل��ة الفك��ة، ب �ن

ي المجاالت ا ع� تحقيقوتثق�فهن �شأن ق�مة المل��ة الفك��ة وأهميتها، ومساعدتهن 
ةلنجاح �ن االعتماد ع� المل��ة الفك��ة.  ال�ث�ي

ن ي الدراسة.   واق�ت
 كل إجراء بأمثلة ودراسات حالة من بلدان مختلفة ُوصفت بالتفص�ل �ن

ي للمل��ة الصناع�ة أ�شطة المعهد الرام�ة إ� سد الفجوة لور�تو ب��س�ي  �دةعرضت السو  .16 ، المديرة الوطن�ة لمعهد ش��ي الوطين
ي مجال المل��ة 

ن �ن ن الجنسني . ولأن  أشارت إ�و  الفك��ة. بني ن ن الجنسني ات�ج�ة مؤسس�ة شاملة �شأن المساواة بني ضمان المعهد وضع اس�ت
ات�ج�ة داخل� ي أنظمة المل��ة الفك��ة ا وخارج� ا تنسيق إجراءات تنف�ذ االس�ت

ن �ن ن الجنسني ، أ�شأ المعهد لجنة معن�ة بتع��ز المساواة بني
و�ــــج.  ي وال�ت

ي تع��ز و الدول�ة والوطن�ة من خالل استحداث مبادرات التعلم التعاوين
�س� المعهد إ� أن �صبح جهة فاعلة رئ�س�ة �ن

، و�دارة التغي�ي من أجل ز�ادة إمكانات ال ن ن الجنسني ات�ج�ة. المساواة بني مبتكرات ورائدات األعمال الستخدام المل��ة الفك��ة بصورة اس�ت
. وسلطت الضوء ع� و  ي ن الداخ�ي والخار�� ي اتخذها المعهد ع� المست��ني قدمت الس�دة ب��س�ي بعض األمثلة لإلجراءات الملموسة اليت

ي المستقبلبع
ي القطاع الخاص، وتقدأوسع ن مثل استحداث برامج تدعم تمث�ال  ،ض مجاالت عمل المعهد �ن

عات �ن م �طاقا للمخ�ت
ي مجال المل��ة الفك��ة، وتع� 

ي الجامعات، وت ز �دورات تدر�ب�ة �ن
ن�ع الجنس الب�انات والمنهج�ات المتعلقة بقاسم البحث والتط��ر �ن

ي 
 اعات المتعلقة بالمل��ة الفك��ة. القط �ن

عات ال�ور�ات (إ�س�ل �ي وأشارت الس�دة  .17 ، إ� أن منظمتها تدير أ�شطة متنوعة تعزز عمل )KWIA، رئ�سة جمع�ة المخ�ت
�ة، وا�تشاف االخ�ت  ي هذ الصدد  أو تقد�م المساعدة ات الصلة بالح�اة اليوم�ةاعات ذالنساء المبتكرات، مثل دعم الموارد الب�ث

، �ن
اعات. وقد تعاونت الجمع�ة مع العد�د من كات  و�س��ق االخ�ت ي مجال حقوق المل��ة الفك��ة دعما ع� ال�ث

ن برامج التثق�ف �ن تحسني
ي إطار معاهدة 

ن �ن ي ضمن أ��� خمسة مودعني
عات. وع� الرغم من أن جمهور�ة كور�ا تأيت ي العالم، فإن للمخ�ت

اءات �ن التعاون �شأن ال��
ي مجال المل��ة الفك��ة. وقد نظمت الجمع�ة حلقات عمل للمكتب ال�وري للمل��ة الفك��ة بغ�ة  ثمة

ن �ن ن الجنسني تباينا شاسعا بني
عات،  و�ــــج للمخ�ت ي اإلبداع،  وأقامتمعرضا دول�ا وندوات جامع�ة،  نظمتو ، ال��بو مع  وتعاونتال�ت

أ�شطة  وأعدتفصوال دراس�ة �ن
عات. داعمة   عن التس��ق للمخ�ت

ي  تمت الجلسة بتخص�ص وقت لألسئلة واألج��ة، و�عض المالحظات الختام�ةواختُ  .18 أدلت بها الس�دة سارة كال�غاري،  اليت
�ةب والتن�ع الشؤون الجنسان�ةصائ�ة أخ ي  �دارة الموارد الب�ث

 . ال��بو  �ن

ي مجال المل��ة سد الفجوة  باء. 
ن �ن ن الجنسني  استكشاف مبادرات أصحاب المصلحة المتعددين : الفك��ةبني

ي ُعقدت الجلسة ال .19
توق�ت جن�ف. بعد الظهر ب 2.00إ� الساعة زواً�  12.30، من الساعة 2021يول�ه 17ثان�ة �ن

ي تتصدى للفجوة  ي مجال المل��ة واستكشفت المبادرات اليت
ن �ن ن الجنسني ن مختلف الجهات الفاعلة بني  -الفك��ة من خالل الجمع بني

ها ، وغ�ي ي
ات المتنوعة والمرجع�ات المختلفة  -مثل الحكومات، والقطاع الخاص، والجامعات، ومنظمات المجتمع المدين ذات الخ��

 بلدا.  60من أ��� من  2مشاركا 90ضمت الجلسة حوا�ي و  لتصم�م حلول تآزر�ة وتنف�ذها. 

                                                
ن الذين انضموا إ� ال 2 ون�ة. و�اإلضافة إ� ذلك،جلسة ع�� المنصة �ش�ي هذا الرقم إ� عدد المشاركني ن تابع  اإلل��ت جلسات ع�� البث الوقائع  عدد كب�ي من المشاركني

. الشب�ي   المبا�ث
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https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_inn_ge_21/wipo_ip_inn_ge_21_ppt_2.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_inn_ge_21/wipo_ip_inn_ge_21_ppt_2.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/policy_approaches_close_the_ip_gender_gap.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/policy_approaches_close_the_ip_gender_gap.pdf
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ا يورغنسونالس�دة افتتحت الجلسة و  .20 ن ي ال��بو، ل�ي
اءات والتكنولوج�ا �ن  وتولت تنس�قها ، نائبة المدير العام لقطاع ال��

ي جن�ف.  الس�دة
ي وممثلتها الدائمة لدى األمم المتحدة والمنظمات الدول�ة األخرى �ن

ة جيبويت �مكن االطالع و  كدرا أحمد حسن، سف�ي
 . ع� برنامج الجلسة هنا 

ي وردت ف�ما ��ي بعض أهم النقاط و  .21 ن اليت ي العروض التقد�م�ة للمتحدثني
 : �ن

�ةب لتن�عصائ�ة الشؤون الجنسان�ة وا، أخسارة كال�غاريالس�دة  قدمت .22 ي  �دارة الموارد الب�ث
ال��بو، أحدث إحصاءات المل��ة �ن

ي نفذتها ال��بو لسد الفجوة إ�  وأشارت، بن�ع الجنسالفك��ة العالم�ة المتعلقة  ي مجال المل��ة بعض أهم المبادرات اليت
ن �ن ن الجنسني بني

ي إطار معاهدة التعاو  الفك��ة. 
ي أودعن طلبات �ن

اءات بلغت وقالت إن �سبة النساء الاليت ي عام 16.5ن �شأن ال��
، منوهة 2020٪ �ن

ي المطرد منذ عام  االتجاەب ال��ادات أع� من . و�ي 2019٪ بالمقارنة مع عام 1ز�ادة تناهز وقالت إن تلك النسبة تمثل ، 2005اإل�جاي�
ي تحقيقع� اإلطالق،  الُمسجلة

ا. وأشارت  15ز�ادة قدرها خمسة بالمائة تق��با بالمقارنة مع المستوى المسجل قبل  مما أسهم �ن عام�
ي تحدد الفجوة  ي مجال المل��ة الس�دة كال�غاري إ� أن هناك العد�د من العوامل اليت

ن �ن ن الجنسني الفك��ة، وأن ثمة عوامل �جب بني
ن ع�  ك�ي ەعامل دو معالجتها معا بط��قة تآزر�ة، موضحة أن ال�ت لن �غ�ي الوضع. وسلطت الضوء ع� بعض مجاالت العمل  ن غ�ي

ن ال��بو.  عات والمبدعات من خالل ومن تلك المجاالت، الرئ�س�ة محل ترك�ي ع� سب�ل المثال، ز�ادة التمث�ل و"تطبيع" صورة المخ�ت
امج  إنتاج��ث القصص الملهمة. وقد أسفر ذلك عن  ها. ب�انات نوع�ة وكم�ة لدعم الس�اسات وال��  المستندة إ� األدلة وتحل�لها و��ث

، من خالل أ�شطة بناء ال�فاءات، والدورات ألعمالغراض االفك��ة أل مل��ة أهم�ة �سخ�ي البإلذكاء و�ي الجميع  ا جهودال��بو وتبذل 
ها من أ�شطة التوع�ة. كما  نت، وغ�ي ي مجال المل� تحرصالتدر�ب�ة المخصصة ع�� اإلن�ت

�ة الفك��ة شاملة ع� أن تكون خدماتها �ن
ي وممك

ات إ� خدمات المل��ة الفك��ة، والتوع�ة، وتنظ�م حلقات عمل لبناء ال�فاء النفاذ مكان�ة إل  نة، من خالل إجراء تحل�ل جنساين
ي خطط وال �شأن الممارسات الشاملة ي اليت

��بو مع العد�د من مكاتب المل��ة الفك��ة. وقد تعاونت ال لفائدةترا�ي المنظور الجنساين
، والمنظمات  ،أصحاب المصلحة ي

ي المل��ة الفك��ة والحكومات، والجامعات، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدين مثل مهنيي
ي لتكون المنظمة  و�س�الحكوم�ة الدول�ة والمنظمات غ�ي الحكوم�ة.  جاهدة إ� مواءمة استجابتها ع� الصع�دين الداخ�ي والخار��

. ��� استجابة للمنظور الجاأل  ي
 نساين

ن كرافتالس�دة   وأشارت .23 سة منظمة "�ساء حول طاولة القراراتؤَ ، المديرة التنف�ذ�ة ومُ بوخمان-كيتلني  "سِّ
)Women at the Table (�ي ال تالئم احت�اجات المرأة.  إ ي يه�من عليها الذكور، واليت العد�د من القضا�ا المتعلقة بمعاي�ي التأه�ل اليت

ي ظل عذر، يتموضحة 
وصول النساء إ� العد�د من المجاالت واأل�شطة، أو االستفادة من بعض أجهزة السالمة والراحة.  ،المعاي�ي  تلك�ن

ي بوخمان بعض األ  -الس�دة كرافت  وعرضت �ة  وُتعت�� المعاي�ي والخوارزم�ات بالقوالب النمط�ة،  تلكفيها  تتأثر مثلة الملموسة اليت ن تمي�ي
ام الجما�ي الذي ُ�طلق عل�ه  ؛للنساء والفت�ات تكنولوج�اتالمنظمة والجهات المتعاونة معها ع� ابتكار  وتعمل ضد المرأة.  ن مثل االل�ت

ي نحتاجها"، الذي  ن  �ضّم "التكنولوج�ا اليت ي ابتكار و قادة الدوائر المعن�ة بالنساء والفت�ات  بني
ن للمشاركة �ن ن ودوليني ن محليني كاء جامعيني �ث

ة  تكنولوج�ات . واختتمت قائلة إنه �مكن االستفادة من مست��ات هائلة من اإلبداع مبا�ث ن القاعدة الشعب�ة دون  منشاملة للجنسني
 رف�عة من أجل ابتكار تكنولوج�ا. الحاجة إ� االنتظار حيت �حصل الناس ع� درجات علم�ة 

كةهو�ي ف�ش�ن وسلطت الس�دة  .24 ي �ث
�كة �ن ع معا"&Burling LLP Covington ، �ث  ، وممثلة تحالف "لنخ�ت

)Invent Together( :�عة وصاحبة براءة؛  "1" ، الضوء ع ي اقتصاد االبتكار كمخ�ت
ورة مشاركة المرأة مشاركة كاملة �ن �ن

اع و بعدد أ��� من النساء  و�مكان�ة ضمان أن �قوم "2" من خالل التدخالت المناسبة ع� مدى ح�اة الفت�ات وذلك براءات ��داع االخ�ت
كات و " 3"والنساء؛  ي مواجهة هذا التحدي؛ جم� -اضطالع راس�ي الس�اسات والجامعات وال�ث

األهم�ة البالغة و  "4"عا بأدوار مهمة �ن
ي تحقيق هذە األهداف. 

ع معا" لضمان مشاركة النساء وسائر و لتحالفات أصحاب المصلحة المتعددين �ن �شأ تحالف "لنخ�ت
ي 

ي الوال�ات المتحدة األم��ك�ة مشاركة كاملة �ن
اعالمجموعات الممثلة تمث�ال ناقصا �ن اءات. وأوضحت أن اهتمام تحالف ��داع و  االخ�ت ال��

، ينصب ع� ن ن و�احثني عني كات ومخ�ت اعأصحاب المصلحة المتعددين، الذي �ضم منظمات وجامعات و�ث ي االخ�ت
  فهم فجوات التن�ع �ن

ي ��داع و 
اءات، ودعم الس�اسات العامة والمبادرات الخاصة لسدها. وأع��ت عن اعتقادها بأن ضمان اإلنصاف �ن ءات هو برا  إ�داعال��

ي واقتصادي ع� حد سواء. 
ي الوصول إ� نظام المل��ة الفك��ة، وقالت واجب أخال�ت

ي تواجهها النساء واألقل�ات �ن إن تحد�د العقبات اليت
اءات. كما أن  ي ال��

ي القطاع الخاص لضمان التكافؤ �ن
ات الالزمة �ن من شأنه إبراز مواطن الحاجة إ� حلول الس�اسة العامة، و�� التغي�ي

اعات ا ي مجال االخ�ت
اع، والحصول ع� تعل�م رفيع المستوى �ن ي بالغةأهم�ة  �كت�ي لتعرض لالخ�ت

. وأشارت إ� أن التحالف �قوم، �ن
ي تقل�ص هذە الفجوة، بجملة أ�شطة من بينها إعداد برامج لمساعدة رواد األعمال، و 

كات والجامعات الإطار المساهمة �ن تعاون مع ال�ث
 ت واالستفادة منها. لتبادل أفضل الممارسا

ي  واختتمت الجلسة بتخص�ص وقت لألسئلة واألج��ة، و�عض المالحظات الختام�ة  .25 أد� بها الس�د عرفان بالوش، مدير  اليت
ي ال��بو.  أجندةشعبة تنسيق 

 التنم�ة �ن

ي مجال المل��ة سد الفجوة  ج�م. 
ن �ن ن الجنسني ن ع�  –الفك��ة بني  الممارسات الج�دةعني

ي  .26
 وقدمتتوق�ت جن�ف. بعد الظهر ب 2.30إ� الساعة زواً�  12.30، من الساعة 2021أب��ل  12ُعقدت الجلسة الثالثة �ن

ها، لالجلسة ممارسات ج�دة  لمل��ة الفك��ة، وع� ثقافة المنظمة التدر�ب ع� او تصم�م خدمات المل��ة الفك��ة والتوع�ة بها وتوف�ي

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=64628
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ي مجال المل��ة الفك��ة. وقد أبرزت العروض التقد�م�ة حي��ة األ�شطة الرام�ة إ� سد الفجوة 
ي مجال المل��ة �ن

ن �ن ن الجنسني الفك��ة، بني
 بلدا.  70�� من من أ�3مشاركا 190ضمت الجلسة حوا�ي و مختلف المناطق الجغراف�ة.  منالمقدمة من طائفة من أصحاب المصلحة 

ي ال��بو، وانغ بنيينغافتتحت الجلسة الس�دة و  .27
 وتولت تنس�قها سعادة الس�دة، نائبة المدير العام لقطاع العالمات والتصام�م �ن

ي جن�ف. 
ة إسبان�ا وممثلها الدائم لدى مكتب األمم المتحدة �ن   . ع� برنامج الجلسة هنا �مكن االطالع و أورورا د�از راتو ر�ف��لتا، سف�ي

ي وردت النقاط أهم ف�ما ��ي بعض و   .28 ن اليت ي العروض التقد�م�ة للمتحدثني
 : �ن

ي معهد المكس�ك للمل��ة الصناع�ة (أن�ل فالنس�ا كارمونا أشارت الس�دة  .29
) إ� وجود IMPI، نائبة المدير العام لخدمات الدعم �ن

ي المكس�ك. وأن المعهد 
ي مجال المل��ة الفك��ة �ن

ن �ن ن الجنسني ة بني الم��د من النساء إ� المل��ة الفك��ة  نفاذ � ت�س�ي س� إ�فجوة كب�ي
ي بللمل��ة الفك��ة واالبتكار، بهدف إذكاء و�ي  لنساءاشبكة الغا�ة، أ�شأ المعهد  تلكوتحق�قا لالفجوة.  تلكلسد 

المرأة و�براز دورها �ن
تمكنت النساء من إ�شاء مجتمع رق�ي به  ،الشبكة تلكإ� المل��ة الفك��ة. ومن خالل  نفاذها ت�س�ي سبل مجال المل��ة الفك��ة، و 

ي استخدمن المل��ة الفك��ة بنجاح من خالل العالمات التجار�ة  اتبودكاست
ومدونات تهدف إ� �سل�ط الضوء ع� النساء الاليت

اعات.   يتيحتوف�ي نماذج ُ�حتذى بها، و�شجيع سائر النساء ع� استخدام المل��ة الفك��ة. كما المنشود وراء ذلك هو هدف الو واالخ�ت
بصدد إ�شاء برنامج إرشادي. وألن الشبكة حديثة للغا�ة، فإن المعهد �ستف�د هو ارد إضاف�ة من خالل الشبكة، و المعهد معلومات ومو 

 من العمل�ة، وُ�دخل تعد�الت للوصول إ� الم��د من النساء. 

ي مركز االبتكار ونقل التكنولوج�ا بجامعة السلطان قابوس، ث��ا سعود العلويسلطت الس�دة و  .30
، رئ�س قسم المل��ة الفك��ة �ن

ي 
ە �ن وع أجندة التنم�ة وتأث�ي ي االبتكار ور�ادة األعمالالضوء ع� نجاح م�ث

ي عُ  تع��ز دور النساء �ن
ي �ن مركز  ا به �قوممان، واأل�شطة اليت

ي ين�ث المركز من خاللها المعرفة بمجال ا وعرضت االبتكار ونقل التكنولوج�ا بجامعة السلطان قابوس.  امج المختلفة اليت لمل��ة ال��
ن النساء سلسلة من حلقات العمل المتخصصة حول المل��ة  عقد  ،، ع� سب�ل المثالمن خالل وسائط مختلفة منها  الفك��ة بني

ي  . كما سلطت الضوء ع� الجهود اليت و�ــــج بنشاط والتواصل ع�� وسائل التواصل االجتما�ي الفك��ة، والمدارس الص�ف�ة، فضً� عن ال�ت
ي تبذلها جامعة السلطان 

ي ُعمان من أجل ضمان مشاركة النساء ع� نطاق أوسع �ن
قابوس، ووزارة التجارة والصناعة وترو�ــــج االستثمار �ن

 مجاالت العلوم والتكنولوج�ا والهندسة وال��اض�ات من خالل س�اسات المل��ة الفك��ة. 

و ل�ل�ان نانتوم� مواستعرضت الس�دة  .31 " ��ي سة والمديرة اإلدار�ة لمنظمة "إعداد �ساء ناجحات بعقل إبدا�ي ، المؤسِّ
GSWIM)(  .وأشارت إ� أن المنظمة مكنت المرأة وألهمتها لتكون ناجحة من خالل اإلبداع واالبتكار.  عمل المنظمة غ�ي الحكوم�ة

ي مجال األعمال النساء، و�شج�عهن ع� ابتكار أفكار ف��دة ركزت المنظمة ع� تغي�ي عقل�ة  كما
 أعمال�مكن تح��لها إ� منتجات �ن

ي المجتمعات األوغند�ة وأشارت إ� أنتحقق ق�مة تجار�ة. 
ي مجال األعمالأفكارا  �مل�ن معظم النساء �ن

باإلبداع واالبتكار،  ا ، وشغف�ن
ن باستخدام المل��ة الفك��ة  وتعملل�ن ل�س لديهن درا�ة بحقوق المل��ة الفك��ة.  ن الجنسني المنظمة ع� حل مشكلة عدم المساواة بني

ي مح�ط المجتمع. 
ن والمثابرة والثقة والشجاعة والعزم المنظمة  وتحمل�ن  ممن ل�س لديهنالنسوة  ألولئكمعها األمل واإللهام والتحف�ي

ةالنسا  وتجتمع أولئكع� اإلبداع واالبتكار.  بقدراتهناإل�مان  ي مجموعات صغ�ي
ي مجال األعمالتبادلن األفكار ي ، ح�ثء �ن

هن ، �ن و�خت��
المنظمة دورات تدر�ب�ة لتط��ر مهارات العمل المختلفة بما يتناسب مع  تقدم�ضافة إ� ذلك، و . عليها  تحسينات و�دخلن تلك األفكار 

ا،  منذ ك�ف�ة اإلبداع واالبتكار �شأن  المل��ة الفك��ة، و  �شأنتنظ�م دورات تدر�ب�ة  �شجعاهتمامات المجتمع. كما  � تعمل الطفولة. وأخ�ي
 . و�قامة شبكات لتوجيههن وتوف�ي ما �لزمهن من فرصرائدات األعمال  ع� �شجيع

ن  "IP Inclusive" ظمةالمديرة التنف�ذ�ة لمن، أندر�ا بروس�ت وقدمت الس�دة  .32 ا عن المل��ة الفك��ة الشاملة والفجوة بني عرض�
. وتضم  ن ي المنظمةالجنسني ي مجال المل��ة الفك��ةمقرها الممل�ة المتحدة، مجموعة من ال�قع ، اليت

ن �ن ن ع� �عملون  متخصصني تحسني
ي عالم المل��ة الفك��ة.  �ةالمساواة والتن�ع والشمول

ي تحاول  ع�بروس�ت الس�دة  وشددتواالزدهار �ن معالجتها،  المنظمةالمشكالت اليت
اءات؛ " 1": مثل ي ال��

ن �ن ن الجنسني ي تمث�ل و  "2"عدم التكافؤ بني
ي المست��ات العل�ا؛ التدين

عدم وجود ترتيبات عمل مناسبة " و 3"مرأة �ن
اضات القائمة. ولمعالجة و  "4"للمرأة؛  ات والقوالب النمط�ة واالف�ت ن �شأت المؤسسة مجموعة "النساء المشكالت، أ تلكالتح�ي

ي تتناول شيت جوانب التن�ع، وتركز ع� الشمول�ة أ��� من التن�ع.  كما قدمت بعض األمثلة لعمل مجموعة   والمل��ة الفك��ة"، اليت
ي  ي المل��ة الفك��ة"، وسلطت الضوء ع� بعض الفوائد اليت

نماذج ُ�حتذى للنساء، مثل تط��ر الشبكات، و�براز  المنظمة تت�حها  "النساء �ن
ي حوارات جد�دة، وتول�د شعور قوي باالنت

 ماء للمجتمع والمل��ة والمشاركة. بها، وتقد�م الدعم المتبادل، والبدء �ن

ي  واختتمت الجلسة بتخص�ص وقت لألسئلة واألج��ة، و�عض المالحظات الختام�ة .33 أد� بها الس�د عرفان بالوش، مدير  اليت
ي ال�  أجندةشعبة تنسيق 

 �بو. التنم�ة �ن

 

                                                
ن الذين انضموا إ� الجلسة ع�� المنصة  3 ون�ة. و�اإلضافة إ� ذلك، تابع �ش�ي هذا الرقم إ� عدد المشاركني ن اإلل��ت جلسات ع�� البث وقائع ال عدد كب�ي من المشاركني

. الشب�ي   المبا�ث
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 خاتمة خامسا
 

ي إذكاء الو�ي بالفجوةب .34
ي مجال المل��ة  القائمة وجه عام، نجحت الجلسات التشارك�ة �ن

ن �ن ن الجنسني الفك��ة، والحاجة إ� بني
ي وردت من الدول األعضاء،  جهود وطن�ة ودول�ة موحدة لسدها. وأ�د هذا الرأي مستوى مشاركة الجمهور، والتعقيبات اإل�جاب�ة اليت

 . ن ي ال��بو، والمشاركني
، وموظ�ن ن ، والمنسقني ن � ،الدول األعضاء  ذلك، وافقتضافة إ� و�اإل والمتحدثني ن خالل الدورة السادسة والع�ث

اح متابعة �شأن المرأة والمل��ة الفك��ةللجنة التنم�ة، ع� " الذي �طلب من األمانة، ضمن جملة أمور، مواصلة عقد جلسات "، اق�ت
ي مجال عقد جلسات �شارك�ة حول "سد الفجوة �شارك�ة حول هذا الموض�ع. و�ناًء ع� ذلك، ستواصل األمانة 

ن �ن ن الجنسني بني
 الفك��ة".  المل��ة

إن لجنة التنم�ة مدعوة إ� اإلحاطة علما  . 35
ي هذە الوث�قة. 

 بالمعلومات الواردة �ن

 [نها�ة الوث�قة]
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