
 

 

 

CDIP/30/13 

ية : األصل ز  باإلنكلي 
 2023رس ما 10التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

 ونثالثالالدورة 
 2023 يلأبر  28إىل  24جنيف، من 

 البيانات وتبادلهاتقرير بشأن المرأة والملكية الفكرية: تجميع 

 األمانة وثيقة من إعداد 

ي دورتها الست اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكر عتمدا .1
ة من دساية )لجنة التنمية(، ف  ي الفتر

ي ُعقدت ف 
ين التر  26ة والعشر

ي إطار بند جدول األعمال "الملكية الفكرية والتنمية"، 2021يوليو  30إىل 
، أثناء المناقشات المتعلقة "بالمرأة والملكية الفكرية" ف 

اح متابعة  ي الوثيقة)ه المكسيك تقدماقتر
 عديدة من األمانة، من فيه طلبت الذي و  (،CDIP/26/10 Rev.  الوارد ف 

ً
المكسيك أمورا

ي مسألة "المرأة والملكية الفكرية"وقررت "بينها اتخاذ سلسلة من اإلجراءات، 
ترى أمانة الويبو أن ما حينبشكل دوري،  إعادة النظر ف 

وري ي إطار بند الملكية الفكرية والتنمية من جدول األعمال، بدًءا من دورة لجنة التنمية ذلك ض 
ي ربيع عام ، ف 

 ". 2023ف 

ي مسألة، إىل تسCDIP/30/12وتسىع هذه الوثيقة، إىل جانب الوثيقة  .2
ي  هيل إعادة نظر اللجنة ف 

"المرأة والملكية الفكرية" ف 
ي حي   الحالية.  دورتها 

 عن  الوثيقة ذهتقدم ه وف 
ً
ي مجال الملكية الفكرية، فإن تقريرا

الوثيقة جميع وتبادل البيانات حسب نوع الجنس ف 
CDIP/30/12،  

ً
اتيجية لدعم وتمكي   تقدم تقريرا ي مجال الملكية الفكرية، كما تقدم لمحة عامة عن خطة عمل الويبو االستر

المرأة ف 
ة التقرير عامي  عن تكامل أنشطة الويبو الداخلية والخارجية. 

 . 2022و 2021وتغطي فتر

 
ا
جميع البيانات الدولية المصنفة والقابلة للمقارنة بشأن جنس أصحاب حقوق الملكية الفكرية ت . أول

 والمبدعي   
اءات ا .3 بالنسبة لمجتمع مة قي   . ولكنها معلوماتأو المبدع ات عن نوع جنس مودع الطلبلدولية معلومال تتضمن طلبات التر

ي مجال االبتكار وفهمها. لذلك، فقد واصلت األمانة، منذ دورة 
الملكية الفكرية، عىل سبيل المثال، الستكشاف الفجوات المحتملة ف 

ين،  تطوير منهجيات لزيادة فهم التقاطع بي   المساواة بي   الجنسي   والملكية الفكرية، ولتجميع، نحو العمل لجنة التنمية الثانية والعشر
إدارة االقتصاد  ، عىل وجه الخصوص،هذا العملاضطلعت بو بناءا عىل ذلك، بيانات دولية قابلة للمقارنة ومصنفة حسب نوع الجنس. 

 وبالخصوص: االبتكار. الفكرية و  وتحليل البيانات التابعة لقطاع النظم اإليكولوجية للملكية

ت شعبة اإلحصاءات وتحليالت البيانات إحصاءات لمعاهدة التعاون .4 اءات  نشر فةبشأن التر
 
ي حسب نوع الجنس،  مصن

ف 
ي و منشوراتها الرائدة

ةمركز البيانات ف  اءات ) : التقرير  خالل نفس فتر  ؛(2022و 2021االستعراض السنوي لمعاهدة التعاون بشأن التر
ا )تحديثات منتظمة خالل تلك  اإلحصائية الخاصة بالملكية الفكريةبيانات المركز  ؛(2022و 2021ت الملكية الفكرية العالمية )مؤشر
ة(  . الفتر
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ي عام و وواصل قسم اقتصاد االبتكار إجراء بحوث منهجية واقتصادية حول المساواة بي   الجنسي   والملكية الفكرية.  .5
 
، 2022ف

ي النوع الجقام القسم بتعيي   أول ز 
 
ي مجاالت االبتكار واإلبداع. نس فجوات نوع الجبشأن لقيادة البحث  نسميل باحث ف

 
والتنوع ف

ي و 
 
تحسي   مجموعات " و 2" ؛الجنس بنوع اللبس فيما يتعلقإزالة زيادة تحسي   منهجيات  "1" : محورين رئيسيي   استمر البحث ف

ي ذلك تدابت  التنوع األخرى. ، الجنس ها حسب نوعمع تصنيف ها وتوسيع الملكية الفكريةبيانات 
 
 بما ف

ةو  .6 بنوع الجنس، وذلك من  اللبس فيما يتعلقتحسي   منهجيات إزالة  ر المشمولة بالتقرير، واصل قسم اقتصاد االبتكا خالل الفتر
 :   خالل ما يىلي

عتر  (WGND) المصنفة حسب نوع الجنس سماءالعالمي لل إليها من القاموس  النفاذ يسهل  نسخوتحسي   إعداد  1.6
ه ي  نشر
 
خدمات أمازون لخدمة التخزين البسيط و  2GitHubوعىل موقع  Harvard Dataverse 1قاعدة البيانات ف

 . 3(AWS S3الشبكية )

ي عام  WGND 2.0( للسماح للباحثي   باستخدام genderit) STATAإنشاء أمر  2.6
 
بطريقة يسهل الوصول إليها. ف

ي 2022
 
والباحثي   إدارة االقتصاد وتحليل البيانات ويتم اختبارها حالًيا من قبل  4GitHub، تم نشر نسخة تجريبية ف

 . 5األكاديميي   

ي GDDاستكشاف استخدام المصادر البديلة لبيانات الملكية الفكرية، بالتعاون مع شعبة قواعد البيانات العالمية ) 3.6
 
( ف

ات  ي الويبو، إلنتاج مؤشر
 
ات الموجودة. قطاع البنية التحتية والمنصات ف نتيجة لذلك، تم و جديدة وتحسي   المؤشر

.  WGNDتحسي   متانة استخدام   عىل األسماء الصينية والكورية المعتر عنها بالحروف األصلية بشكل كبت 

، مما يسمح بمقارنة السيناريوهات المختلفة فيما مالتطوير المستمر لسلسلة  4.6 ن األساليب للتنبؤ بالتكافؤ بي   الجنسي  
. يتع تطبيق هذه األساليب عىل إدارة االقتصاد وتحليل البيانات واصلت و لق بوقت إمكانية تحقيق التكافؤ بي   الجنسي  

اءات.  عي معاهدة التر
 خاص.  6GitHubيتم نشر األساليب ومشاركتها داخلًيا من خالل مستودع و مختر

ة نفسها، أجرى قسم اقتصاد االبتكار و .7 ي الفتر
ا عن تحسي   وتوسيع وتحليل بيانات الملكية الفكرية المصنفة حسب  ف 

ً
بحث

 : من خاللالجنس 

اءات" 1.7 ي نظام معاهدة التعاون بشأن التر
عي   ف  تتوسع الدراسة و . 7تحديث الدراسة بعنوان "تحديد جنس المختر

ات الفجوة بي   الجنسي   المنتجة وتوفر معياًرا لمزيد من التحليالت.  ي مؤشر
استفادت الدراسة من تضمي   وقد المحدثة ف 

بيانات المجموعة الوطنية، مما سمح بإزالة الغموض بشكل أفضل عن األسماء الصينية والكورية المعتر عنها باألحرف األصلية. 
نشر هذه الدراسة و 

ُ
ي سلسلة دراسات التنمية للويبوست

 . 8ف 

ي استكشاف  2.7
ي مجموعات الملكية الجنس نوع ب اللبس فيما يتعلقإزالة االستمرار ف 

اءات ونماذج المنفعة ف  عي التر
لمختر

ا لتوسيع هذا البحث ليشمل مصادر أخرى بخالف 
ً
بيانات سجل وحدة الفكرية الوطنية. استكشف قسم اقتصاد االبتكار طرق

9ATSTATDOCDB/P . 

. تم جمع بيانات جديدة  تحليل إمكانية إزالة اللبس فيما يتعلق بنوع الجنس 3.7 ي بيانات سجل وحدة التصميم الصناعي
ف 

قاعدة البيانات العالمية للتصاميم ميم و النظام الهاي والمجموعات الوطنية، وذلك بفضل قطاع العالمات التجارية والتص
 . 10واعدةالنتائج األولية تبدو و 

                                                
 . dataverse.harvard.edu/dataverse/WGNDانظر)ي(  1
 . platform/r4r_gender/blob/main/wgnd/README.md-github.com/IESانظر)ي(  2
 . amazonaws.com/wgnd/wgnd_2_0.zip-central-public.s3.eu-r4r-ies.1ظر)ي( ان 3
 . platform/r4r_gender/blob/main/genderit/readme.md-github.com/IESانظر)ي(  4
ة  Pythonمن المتوقع إصدار نسخة من  5  . 2024-2023خالل الفتر
 متاح للمستخدمي   الخارجيي   عند الطلب.  6
ي عام  7

 
ت الدراسة ف شر

ُ
:  2016ن  . www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4125 وهي متاحة عىل الرابط التاىلي

 . www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies/الرابط:  دراسات التنمية للويبو متاحة عىل 8
يد البحث من تغطية البيانات من خالل تضمي   بياناتبفضل التعاون  9 اءات  مع قاعدة البيانات العالمية للتصاميم، ست    . 2023خالل عام ركن التر

ي  10
 
ي لقطاع التنمية اإلقليمية واالبلدان المتحولة والبلدان المتقدمة . وهي تشمل التعاون المستمر مع شعبة 2024-2023من المتوقع نشر النتائج األوىل ف

 
لوطنية ف

 المرأة واالبتكار.  -إلعداد تقرير عن تحول االقتصاد عن طريق التصميم  ،الويبو 

https://dataverse.harvard.edu/dataverse/WGND
https://github.com/IES-platform/r4r_gender/blob/main/wgnd/README.md
https://ies-r4r-public.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wgnd/wgnd_2_0.zip
https://github.com/IES-platform/r4r_gender/blob/main/genderit/readme.md
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4125
http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies/
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ي بيانات سجل وحدة العالمات التجارية. تم جمع بيانات جديدة  تحليل إمكانية إزالة اللبس فيما يتعلق بنوع الجنس 4.7
 
ف

 . 11قاعدة البيانات العالمية للتصاميمميم و اقطاع العالمات التجارية والتصلنظام مدريد والمجموعات الوطنية، وذلك بفضل 

 .
ً
لمتبعة لجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، واستخدام تبادل األساليب واإلجراءات ا ثانيا

ي مجال 
 
ات ومنهجيات الرصد والتقييم وإجراء تحليل اقتصادي للفجوات القائمة بي   الجنسي   ف المؤشر

 الملكية الفكرية
ةالوخالل  .8 الملكية و المرأة  بشأن قضايا اتخذت األمانة عدة مبادرات لتبادل التحليالت والمنهجيات  ،المشمولة بالتقرير  فتر

، بما  اللبس فيما يتعلق بنوع الجنسمنهجية إزالة  لنشر عدة طرق  ر عىل وجه الخصوص، استكشف قسم اقتصاد االبتكاو الفكرية. 
ً
علنا

ي ذلك من خالل
 
 : ف

الملكية ومكاتب  ،للمرأة( األمم المتحدة )مثل هيئة األمم المتحدة وهيئاتباشر مع الشبكات األكاديمية ماتصال إقامة  1.8
كات الخاصة ومكاتب نقل التكنولوجيا.   الفكرية والجمهور المهتم من الشر

ي سبق ذكرها، مثل  2.8
أو  Harvard Dataverse Repositoryاستخدام العديد من مستودعات الويب التر

GitHub Repository  أوAWS S3 ي االرتفاع، حيث وصل إىل أكتر من
 
يالت ف ي 6,600. واستمر عدد التت   ل تت  

ي  7,000عىل موقع الويبو عىل الويب وحواىلي 
 
يل ف  . 12Harvard Dataverseتت  

رجمت هذه المبادئ نس جنوع الكيفية قياس عن  نشر المبادئ التوجيهية  3.8
ُ
ي االبتكار وبيانات الملكية الفكرية. وت

 
ف

 . 13التوجيهية إىل لغات الويبو الرسمية الست

ي محتو الضمن سلسلة واصل قسم اقتصاد االبتكار إنشاء محتوى و  .9
ون  ي 14"االبتكار واإلبداع والمسائل الجنسانية"ى اإللكتر

، والتر
ح البحوث االقتصادية والمنهجية للمانة العامة لجمهور أكتر عموم وي    ج لعمل الويبو  تاستخدمو . ا تهدف إىل شر هذه السلسلة للتر

الملكية الفكرية الوطنية األخرى، مثل مكاتب الواليات لتسليط الضوء عىل العمل الذي أنتجته مكاتب ذلك حول هذا الموضوع، وك
 .  المتحدة األمريكية أو المملكة المتحدة أو كندا أو شيىلي

" )2021منذ عام  .10
ً
ع معا اك مع مبادرة "لنختر  سلسلة من الندوات( Invent Together، ينظم قسم اقتصاد االبتكار باالشتر

ي الملكية الفكرية. ية عن نو تر لكاإل
ا كان الهدف الرئيسي من هذه الندوات هو جمع المعلومات و الفجوة بي   الجنسي   ف  يتم القيام به عم 

، واإلجراء العالمي الجديد الذي  ي الملكية الفكرية، وما يمكن تكراره وتوسيع نطاقه عىل الصعيد العالمي
لمعالجة الفجوة بي   الجنسي   ف 

ي تمكي   المجموعات غت  الممثلة تمثيال كافيا أثن له يمكن تحديده والذي سيكو 
ي ملموس ف  اءات وحقوق الاستخدام من ر إيجانر تر

، والمنطقة األوروبية، وكذلك عىل  تعقدو الملكية الفكرية األخرى.  كت   عىل منطقة األمريكتي  
ثالث نسخ من هذه الندوات، مع التر

ق آسيا وآسيا والمحيط الهادئ، عىل التو  ي شر
اىلي منطقتر

15 . 

 .
ً
  ثالثا

ً
ي قدما

 ُسُبل الُمض 

ة .11  إىل ختر
ً
ة المشمولة بالتقرير، هناك خالل  مانةألا استنادا ي  عدد الفتر

ي ينبىع 
 . مراعاتها من الخطوات الملموسة التر

، ثبت أن تيس .12
ا
اتيجية ت  أول ي ذي الصلة بالقضايا الجنسانية هو االستر  نفاذ الجمهور غت  المتخصص إىل المحتوى المنهجر
بناء قدرات محلية إلعداد تحليالت تراعي إىل  ىنشر المنهجيات إىل مجموعة أكتر من الدول األعضاء، مما أدقد وصل و  الصحيحة. 

 االعتبارات الجنسانية ومصنفة حسب نوع الجنس. 

                                                
ة عنت سمحت الموارد، يتوقع قسم اقتصاد االبتكار إجراء بحث ن إ 11 ي العالمات التجارية خالل الفتر

 
 . 2024-2023الفجوة بي   الجنسي   ف

12 GitHub وAWS S3  يل. الءات زيارات وإحصا ال عن تاري    خال تبلغان  تت  
ية والفرنسية والروسية واإلسبانية. كوهي العربية والصينية واإلن 13  لت  
 www.wipo.int/econ_stat/en/economicsانظر)ي(  14
ي عام عقد من المقرر  15

 
 . 2023نسخة رابعة للمنطقة األفريقية والعربية ف

http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics


CDIP/30/13 
4 
 
 

 

13.  
ً
ي تهدف إىل بحوث حول المنهجيات ، ستواصل األمانة إجراء ثانيا

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

التر
 
ا
صناعية أو العالمات ال التصاميممثل نماذج المنفعة أو  ، أخرى من الملكية الفكريةتهدف إىل توسيع نطاق التحليل ليشمل أشكال

 . 16التجارية

 إن اللجنة مدع . 14
ً
وة إىل اإلحاطة علما

ي هذه الوثيقة. بالمعلومات 
 الواردة ف 

 

 [نهاية الوثيقة]

                                                
ي ذلك التعاون مع شعبة البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة  16

 
ي بما ف

 
قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية للويبو الستكشاف ما إذا كان يمكن تقديم نتائج البحوث ف

ي صناعة ألعاب الفيديو. 
 
 االقتصادية بشأن التنوع ف


