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ية : األصل ز   باإلنكلي 
اير  20 التاري    خ:    2023فير

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

 الثالثونالدورة 
 2023أبريل  28إىل  24من جنيف، 

ي بتعزيز دور 
وع المعن  ي البلدان النامية عىل استخدام تقرير إنجاز المشر

 
ي االبتكار وريادة األعمال، وتشجيع النساء ف

 
النساء ف

 نظام الملكية الفكرية

 من إعداد األمانة

وع أجندة .1 ي االبتكار وريادة األعمال، وتشجيع  يحتوي مرفق هذه الوثيقة عىل تقرير إنجاز مشر
ي بتعزيز دور النساء ف 

التنمية المعن 
وع بأكملها، من يناير  ة تنفيذ المشر ي البلدان النامية عىل استخدام نظام الملكية الفكرية. ويشمل التقرير فتر

إىل  2019النساء ف 
 . 2022 ديسمت  

 

جنة التنمية مدعوة إىل اإلحاطة علما لإن  .2
ي مرفق هذه الوثيقة. بالمعلومات الوا

 ردة ف 
 

 يىلي ذلك المرفق[] 
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وع  ملخص المشر

وع  DA_1_10_12_19_31_01 رمز المشر

ي البلدان النامية عىل استخدام نظام  العنوان
 
ي االبتكار وريادة األعمال، وتشجيع النساء ف

 
تعزيز دور النساء ف

 الفكريةالملكية 

 . 31و 19و 12و 10و 1التوصيات  توصية أجندة التنمية

وع انية المشر وع:  مت   انية المشر .  ألف 415إجماىلي مت    فرنك سويشي مخصصة لموارد خالف الموظفي  

وع  شهرا 48   مدة المشر

قطاعات/ مجاالت الويبو 
ي 
 تنفيذالرئيسية المشاركة ف 

وع  المشر

ذ: منظومات 
ِّ
 الملكية الفكرية واالبتكارالقطاع الُمنف

وع ي عن  وصف موجز للمشر
ي نظام االبتكار الوطن 

عات والمبتكرات ف  وع يهدف إىل زيادة مشاركة النساء المختر كان المشر
 نظام الملكية الفكرية عىل نحو أفضل. االنتفاع بطريق مساعدتهن عىل 

عات  وع إىل مساعدة النساء المختر والمبتكرات ودعمهن لتوسيع ولبلوغ هذه الغاية، سىع المشر
نطاق وعيهن ومعرفتهن وانتفاعهن بنظام الملكية الفكرية من خالل برامج دعم أفضل، وتيست  

وع يتمحور حول تكوين القدرات و التواصل. التعارف حصولهن عىل التوجيه وفرص  كان المشر
عات. الوطنية أو تعزيزها لتقديم الدعم الخاص بالملكية الفكرية إىل النساء الم  ختر

تان من األنشطة،  وع مجموعتان كبت  ي وكان للمشر
 : عىل النحو اآلتر

. كانت المجموعة األوىل أنشطة عامة ذات طابع تأسيسي وال تركز عىل أي بلد بعينه "1"

ي تواجهها النساء 
وتضمنت هذه المجموعة استعراضا للمؤلفات المنشورة عن التحديات النر

عات عند استخدامهن نظام  كات الناشئة وقضايا الملكية المختر الملكية الفكرية، ودليال بشأن الشر
عات من جميع أنحاء العالم، ومجموعة من الممارسات  ي تهمها، وقصص نساء مختر

الفكرية النر
عات   . والنماذج الجيدة لدعم النساء المختر

ي  "2"
كت   ف 

. وانصب التر ي
ز عىل الصعيد الوطن 

ِّ
رك
ُ
هذه المجموعة  أما المجموعة الثانية فكانت ت

ي كل بلد من 
من األنشطة عىل البلدان الرائدة األربعة، وهي المكسيك وعمان وباكستان وأوغندا. وف 

عات، ومدى استخدامهن لنظام  ي لتحديد وضع المختر
جري تقييم وطن 

ُ
هذه البلدان الرائدة، أ

ي يواجهنها، وأنظمة الدعم المحتملة، وما إىل
ي ضوء الملكية الفكرية، والتحديات النر

 ذلك. وف 
مت توصيات بشأن طبيعة الدعم الخاص بالملكية الفكرية الذي 

ِّ
د
ُ
ي ُجمعت، ق

المعلومات النر
ي تقديمه، وكيفية تنظيم ذلك الدعم وتقديمه

 . ينبىع 

وع السيدة تمارا ناناياكارا، مستشارة، شعبة الملكية الفكرية لقطاع األعمال، قطاع الملكية الفكرية  المسؤول عن المشر
 ومنظومات االبتكار

ي 
انية للثنائية الصلة بالنتائج المرتقبة ف  نامج والمت    2020/21و 2018/19الت 
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انية نامج والمت   ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من 2.3النتيجة المرتقبة: ھ الت  زة للموارد البشر . كفاءات معزَّ

ي البلدان النامية والبلدان األقل  المتطلبات لتسخت  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية
 
ف

 نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولة. 

. نفاذ محّسن إىل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من 2.4النتيجة المرتقبة: ھ

 قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع. 

ة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات . قدرات م6.3النتيجة المرتقبة: ھ كات الصغت  عّززة للشر
ي تسخت  الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار. 

 
 البحث من أجل النجاح ف

انية للثنائية  نامج والمت    2022/23الت 

ة والمتوسطة 4.4النتيجة المرتقبة:  كات الصغت  . عدد أكت  من المبتكرين والمبدعي   والشر

حث والمجتمعات المحلية ممن يستفيدون من الملكية الفكرية والجامعات ومؤسسات الب
 بنجاح. 

نظرة عامة عىل تنفيذ 
وع  المشر

ي مايو 
 
وع ف اء 2018عقب اعتماد المشر ، بدأ العمل باتخاذ الخطوات الالزمة لتحديد الخت 

وع وأنشطته  . المناسبي   لتنفيذ مخرجات المشر

ز عىل أي بلد بعينه(.  . 1
ِّ
رك
ُ
ي ال ت

 أنشطة المجموعة األوىل )النر

  اء خالل األشهر الثالثة األوىل من عام برمت عقود من أجل 2019تم اختيار الخت 
ُ
، وأ

التحضت  الستعراض المؤلفات المنشورة، وإعداد الدليل، وجمع الممارسات الجيدة، 
ي تعرض تج

عات والمبتكرات النر اعاتهن وقصص النساء المختر ي حماية اختر
ارب  هن ف 

ي األسواق. 
 وابتكاراتهن وطرحها ف 

  ي 2019وبحلول نهاية يونيو
، اكتمل "استعراض المؤلفات المتعلقة بالتحديات النر
عات والمبتكرات عند استخدامهن نظام الملكية الفكرية". وبحلول  تواجه المختر

ُهج السياساتية لسد الفجوة 2020ديسمت  
ُّ
ي مجال ، اكتمل وضع "الن

بي   الجنسي   ف 
ممارسات لدعم نفاذ المبدعات والمبتكرات ورائدات األعمال إىل  -الملكية الفكرية 

 نظام الملكية الفكرية". 

ز عىل البلدان المستفيدة(.  . 2
ِّ
رك
ُ
ي ت
 أنشطة المجموعة الثانية )النر

 ( وع ي وثيقة المشر
(، وقع االختيار .CDIP/22/14 Revبناًء عىل معايت  االختيار الواردة ف 

 إىل المكسيك(، وهي عمان وباكستان وأوغندا. 
ً
 عىل ثالثة بلدان رائدة )إضافة

  ي كل 2019وبحلول يونيو
عات ف  اء وطنيون إلجراء تقييم لوضع النساء المختر د خت 

ِّ
، ُحد

ي 
ي يواجهنها، ولتحديد المبادرات النر

بلد من البلدان الرائدة، وللوقوف عىل التحديات النر
، ومركز أو مُ تدعمه ي والماىلي

ق يمكنه تنسيق نسِّ ن، وإمكانيات التوجيه، والدعم القانوت 
عات، واكتملت التقارير بحلول  م إىل المختر

َّ
الدعم القائم عىل الملكية الفكرية الُمقد

 . 2020ديسمت  

مت اجتماعات لصالح كل بلد من أجل عرض نتائج 
ِّ
ظ
ُ
وعقب االنتهاء من هذه التقارير، ن

ي قدما مع األطراف المعنية. ونظًرا إىل الوضع المتعلق بالجائحة 
التقارير ومناقشة سبل المض 

ز النصف األول من االجتماع 
َّ
نت. ورك قدت هذه االجتماعات عت  اإلنتر الصحية العالمية، عُ

ي 
وت  عات ثم مناقشة فريق من اإللكتر ي تواجهها المختر

 عىل عرض نتائج التحديات النر
ي عىل التوصيات المقدمة، 

عات لهذه النتائج مناقشة أعمق. وركز النصف الثات  المختر
تم االجتماع بمناقشة كيفية 

ُ
، واخت ومناقشة للشبكات الممكنة لمقدمي الدعم المحتملي  

ي البلد. 
 إنشاء نظام للدعم ف 

اءات بوجه عام وكانت هن اك حاجة واضحة خالل هذه الفعاليات إىل زيادة الوعي بنظام الت 
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م برنامج 
ِّ
ظ
ُ
اءات بوجه خاص. ولذلك ن واستخدام قواعد البيانات وصياغة مطالبات الت 

نت يركز عىل هذه المجاالت ويستقطب أكتر من  ي عت  اإلنتر  مشارك.  700تدرين 

اير  ي البل2021وبحلول فت 
 
دت ف

ِّ
دان الرائدة مؤسسات/ مراكز/ جهات تنسيق لدعم ، ُحد

مان، استضافة هذه 
ُ
عات/ المبتكرات. واختارت جميع البلدان، باستثناء ع النساء المختر

ي جامعة السلطان قابوس. 
 
مان استضافتها ف

ُ
ي مكتب الملكية الفكرية، واختارت ع

 
الخدمة ف

ي 
 
وع األصلية كانت تتمثل ف  أن تكون جهات التنسيق هذه ومن الجدير بالذكر أن رؤية المشر

عات ورائدات األعمال وأن يجري إمداد هذه الجهات  ز عىل المختر
ِّ
رك
ُ
منظمات أو مؤسسات ت

ي مكتب 
 
بالمعارف والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية. وأدى قرار استضافة هذه الخدمة ف

 الملكية الفكرية إىل تقليل الحاجة إىل تقديم هذه المهارات. 

ي سياق
 
إعداد تقارير البلدان، ُوِضعت قائمة باألطراف المعنية والمؤسسات والمنظمات  وف

ي هذا المجال. 
 
 ذات الصلة واألفراد النشطي   ف

ي يونيو 
 
، اكتمل وضع دليل بشأن قضايا الملكية الفكرية المتعلقة بطرح منتجات 2021وف

ي السوق
 
اءات ف كا. محمية بالت  شر دليل عن الملكية الفكرية للشر

ُ
ت الناشئة بعنوان "تحويل ون

رجم هذا الدليل إىل جميع لغات األمم المتحدة إضافة إىل 
ُ
األفكار إىل مشاري    ع تجارية"، وت

: . اللغة اليابانية ي
ي العنوان اآلتر

 
والدليل متاح ف

nt/publications/en/details.jsp?id=4545&plang=ENhttps://www.wipo.i   

ي نسق جذاب 
إضافة إىل ذلك، اكتمل وضع مخطط معلومات، وجاء عىل غرار الدليل ف 

  : ي
ي العنوان اآلتر

وسهل االستخدام، ويمكن االطالع عليه ف 
/ideas-.int/sme/en/enterprisinghttps://www.wipo . 

ي البلدان 
واستكماال لتحديد جهات التوجيه المحلية ودعم الفرص المحتملة للتوجيه ف 

ة من نوفمت  
ي الفتر

ي دوىلي ف  ذ برنامج توجيهي تجرين 
ِّ
ف
ُ
اير  2021الرائدة، ن وضم . 2022إىل فت 
نامج  ها و 30الت   للتوجيه من أربعة قطاعات:  30ُموجِّ

ً
الصحة، وتكنولوجيا المعلومات  متلقية

ه لكل ُمشارِكة، حسب . واالتصاالت، والزراعة، والهندسة الميكانيكية صص ُموجِّ
ُ
وخ

وع ي بداية المشر
ي قدمها الموجهون والُمشارِكات ف 

ي االستبيانات النر
. المعلومات الواردة ف 

ىلي 
: )أ( واجب مت   ه والُمشارِكة إطارا يشمل ما يىلي

عطي كل من الُموجِّ
ُ
 يتعي   عىل الُمشارِكة وأ

ه بشأن إدارة هذه االجتماعات وُمِنح . القيام به للتحضت  لالجتماع، )ب( وإرشادات للُموجِّ
هون والُمشارِكات مدة أربعة أشهر إلجراء أرب  ع جلسات ثنائية تدوم كل منها ساعة  الُموجِّ

 واحدة. 

عات2022وبحلول يونيو  عرض مجموعة. ، اكتمل جمع قصص المختر
ُ
القصص تدريجيا  وست

وع ي إطار هذا المشر
ي الذي خصصته الويبو لعرض العمل المنجز ف 

وت  وقد . عىل الموقع اإللكتر
ي نوفمت  

شر ف 
ُ
ي ون

وت  ئ الموقع اإللكتر نسر
ُ
: . 2022أ ي

ي العنوان اآلتر
ويمكن االطالع عليه ف 

inventors/en/index.html-www.wipo.int/womenhttps://  
 

وع الرئيسية وأثره ي نظام  نتائج المشر
عات والمبتكرات ف  وع هو زيادة مشاركة النساء المختر كان الهدف العام للمشر

: . الملكية الفكرية وع إىل تحقيق ذلك من خالل ما يىلي
 وسىع المشر

عات والمبتكرات  (أ ي تواجه المختر
عند استخدامهن لنظام فهم المشكالت النر
 الملكية الفكرية؛

عات والمبتكرات  (ب تحديد آليات لتقديم دعم أكتر استهدافا للنساء المختر
؛ لتمكينهن من استخدام نظام الملكية الفكرية بفعالية  أكت 

عات والمبتكرات  (ج ي البلدان يمكنها أن تقدم إىل النساء المختر
إيجاد جهات تنسيق ف 

 ملكية الفكرية أو أن تمكنهن من الحصول عليها؛   خدمات الدعم المتعلقة بال

عات ورائدات األعمال أو توسيع نطاق تلك  (د إنشاء شبكة من النساء المختر
عات والمبتكرات بالتعارف والتواصل؛  الشبكة، وتنظيم فعاليات تسمح للمختر

 إتاحة فرص الحصول عىل توجيه أو توسيع نطاق تلك الفرص؛   (ه

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4545&plang=EN
https://www.wipo.int/sme/en/enterprising-ideas/
https://www.wipo.int/women-inventors/en/index.html
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ي أو توسيع نطاق ذلك.  (و
 إتاحة إمكانية الحصول عىل دعم قانوت 

م حسب توقعات 
َّ
وع ونتائجه عىل نحو ُمنظ ويرد فيما يىلي وصف إلنجازات المشر

وع المذكورة أعاله.   المشر

عات والمبتكرات عند استخدامهن لنظام  (أ ي تواجه المختر
فهم المشكالت النر
 الملكية الفكرية. 

وع أنه أحدث نقاشا رفيع المستوى بشأن غياب كان من أهم إنجازات هذا  المشر
ي 
 
ي نظام الملكية الفكرية وما أسفر عنه ذلك من فجوة هائلة ف

 
عات ف النساء المختر

وأدى ذلك النقاش إىل زيادة وعي الجميع ابتداء من . القدرات االبتكارية للبلدان
ي المستوى 

 
التنفيذي، واضىعي السياسات عىل أعىل مستوى وصوال إىل العاملي   ف

ويمكن مالحظة أن حجم األنشطة . فأبرز أن هذه مشكلة حقيقية يلزم معالجتها 
ي 
 
ي الويبو ف

 
ة ف عات والمبتكرات ونطاقها قد شهدا زيادة كبت  ي تركز عىل المختر

النر
وع.   أثناء تنفيذ هذا المشر

ي هذه الظاهرة، ولكن هناك  ويمكن القول أن
 
وع قد ساهمت ف جميع نواتج المشر

 : ا، وهي ي ذلك إسهاما متمت  
 
 نواتج ساهمت ف

  عات ي تواجه المختر
"استعراض المؤلفات المتعلقة بالتحديات النر

استعراض  –والمبتكرات عند استخدامهن نظام الملكية الفكرية" 
ي 
ي تتناول هذا الموضوع النر

 أرست األساس للمقاالت األكاديمية النر
 المرجىعي لبحث هذه القضية؛ 

  ي مجال الملكية
ُهج السياساتية لسد الفجوة بي   الجنسي   ف 

ُّ
"الن

ممارسات لدعم نفاذ المبدعات والمبتكرات ورائدات  –الفكرية 
استعراض المشاري    ع والسياسات  –األعمال إىل نظام الملكية الفكرية" 

عا ي تدعم المختر
ي جميع أنحاء والمبادرات الحالية النر

ت والمبتكرات ف 
 العالم؛

  ي حماية نتائج
عات ومبتكرات تعرض تجارب  هن ف  قصص مختر

ي السوق؛
اعاتهن وابتكاراتهن وطرحها ف   اختر

  ي ُعمان
عات ف  وتقارير التقييم الوطنية األربعة عن وضع النساء المختر

ي ُعقدت مع 
وأوغندا وباكستان والمكسيك، إضافة إىل االجتماعات النر

 د لعرض التقرير ومناقشته مع األطراف المعنية. كل بل

 
عات والمبتكرات (ب  تحديد آليات لتقديم دعم أكتر استهدافا للنساء المختر

 . أكت   لتمكينهن من استخدام نظام الملكية الفكرية بفعالية

عات والمبتكرات  ساعدت األنشطة المذكورة أعاله عىل تحديد الدعم المطلوب للنساء المختر
ي طرح منتجاتهن المبتكرة لتمكينهن 

من النفاذ إىل نظام الملكية الفكرية واستخدام أدوات النظام ف 
ي السوق. 

 ف 

اءات، وبالموارد  وكانت بعض المشكالت تتعلق بالوعي بنظام الملكية الفكرية، وال سيما نظام الت 
 المتاحة، واالفتقار إىل الدعم، والتكلفة، والتعقيد المتصور للنظام. 

ي االعتبار طوال رحلة 
ي يجب وضعها ف 

 دليل سهل الفهم بشأن قضايا الملكية الفكرية النر
َّ
ِعد
ُ
وأ

كة الناشئة ي . الشر
اعهن ف  ي طرح اختر

ي نجحن ف 
عات اللواتر ب هذا الدليل أمثلة عىل المختر ويض 

األسواق: 
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4545&plang=EN .

 : ي
ي العنوان اآلتر

، وهو متاح ف  كمل ذلك بمخطط معلومات تفاعىلي
ُ
واست

/ideas-https://www.wipo.int/sme/en/enterprising . 

عات والمبتكرات إيجاد  (ج ي البلدان يمكنها أن تقدم إىل النساء المختر
جهات تنسيق ف 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4545&plang=EN
https://www.wipo.int/sme/en/enterprising-ideas/
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  . خدمات الدعم المتعلقة بالملكية الفكرية أو أن تمكنهن من الحصول عليها 

عات إىل  حدد كل بلد جهة تنسيق يمكنها تقديم هذه الخدمات أو عىل األقل توجيه المختر
ي البلد 

 
ي أوغندا والمكسيك وباكستان هي مكتب وكانت جهة ا. الخدمات الموجودة ف

 
لتنسيق ف

مان فكانت جهة التنسيق هي جامعة السلطان قابوس
ُ
ي ع

 
ي . الملكية الفكرية، أما ف

 
دت ف

ِّ
وُحد

ي 
 
ي البلد لكي تكون جهة التنسيق عىل علم بكل ما هو متاح ف

 
 ف
ُ
 المتاحة

ُ
التقييمات الوطنية الموارد

هي   . البلد 
. وشمل ذلك معلومات عن الُموجِّ ي

 ومقدمي الدعم القانوت 
  المحتملي  

عات ورائدات األعمال أو توسيع نطاق تلك  (د إنشاء شبكة من النساء المختر
عات والمبتكرات بالتعارف والتواصل.   الشبكة، وتنظيم فعاليات تسمح للمختر

ي انعدام أي فرصة لتنظيم فعاليات التعارف والتواصل،  19-تسببت جائحة كوفيد
 
ف

ي فيها ولكن ُبذل جهد خ
اضية تلتقر نت إلنشاء غرف افتر الل برنامج التوجيه عت  اإلنتر

ُمشارِكات من بلدان مختلفة إلجراء مناقشات جماعية حنر يتمكّن من التعارف ويدركن 
ي قد يواجهونها 

ي المشاكل النر
 
 . أنهن لسن وحدهن ف

 . إتاحة فرص الحصول عىل توجيه أو توسيع نطاق تلك الفرص (ه

ذ برنامج إضافة إىل تحديد ا
ِّ
ف
ُ
ي عملية التقييم، ن

 
لموجهي   المحليي   المحتملي   ف

ة من نوفمت  
ي الفتر

اير  2021توجيهي دوىلي ف  عات 2022إىل فت  ، حيث ُمنحت المختر
وع فرصة للعمل مع مجموعة من الموجهي   الدوليي    ي هذا المشر

الُمشاركات ف 
ي األسو 

اعاتهن ف  ي جهودهن الرامية إىل طرح اختر
اء . اقلمساعدتهن ف  عي   بخت 

ُ
وقد است

كات الناشئة  كات وحاضنات الشر ي الملكية الفكرية من مكاتب المحاماة والشر
دوليي   ف 

نامج . ليقدموا دعما توجيهيا تطوعيا  ها و 30وضم الت  ُمتلقية للتوجيه من  30ُموجِّ
أربعة قطاعات: الصحة، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والزراعة، والهندسة 

ي كل بلد للقاء بعضهن ولقاء . نيكيةالميكا
نامج فرٌص للمشاركات ف  تيحت خالل الت 

ُ
وأ
خذ . فريق الويبو 

َّ
ت
ُ
وُوِضعت منهجية تتضمن مجموعة شاملة من المواد، ويمكن أن ت

وع، إذا كان  ي نهاية تنفيذ المشر
نامج داخل الويبو ف  هذه المنهجية أساسا لتعميم هذا الت 

لومات، ُيرج  االطالع عىل: ولمزيد من المع. ذلك مناسبا 
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=57

1474  

ي أو توسيع نطاق ذلك.  (و
 إتاحة إمكانية الحصول عىل دعم قانوت 

ي مجال الملكية الفكرية. كفاءات ُمعّززة إلمداد النساء 
 بخدمات الدعم الالزمة ف 

  ي الذين سيكونون عىل استعداد لتقديم
د التقييُم مقدمي الدعم القانوت 

َّ
حد

ي مجانا أو بأسعار مخفضة. 
 الدعم القانوت 

وع تقريرا ختاميا عما  قدم ثالثة من البلدان األربعة المستفيدة إىل المسؤول عن المشر
وع.  ي إطار المشر

 قاموا به ف 

ة المكتسبة والدروس  الخت 
 المستفادة

ي يناير 1"
وع ف  ي معظم العام عىل القيام باألعمال ذات الطابع 2019" بدأ المشر

، وركز ف 
، ومنها التقييمات  ولألسف . الوطنية والدراسات العالمية والدليلالتأسيسي األكت 

وع إىل  19-حلت جائحة كوفيد ي الوقت الذي كان من المقرر أن ينتقل فيه المشر
ف 

نت ، فتحولت جميع األنشطة إىل التنفيذ عت  اإلنتر ي أكت 
وكان . مرحلة ذا طابع وطن 

مه
ُّ
وع وطاقته وتقد الصعب للغاية وكان من . لذلك تأثت  عميق عىل اإلقبال عىل المشر

ي البلدان المستفيدة من دون التفاعل الفعىلي مع 
وع ف  إثارة االهتمام والحماس للمشر

ي جنيف
ي الميدان، عىل عكس أولئك الموجودين ف 

وبقدر ما علمتنا . الموجودين ف 
نت، فقد أظهرت لنا أيضا  الجائحة أنه يمكن إنجاز العديد من األمور بفعالية عت  اإلنتر

ي، وكان ذلك أحد أن بعض األمور  ء أن يحل محل التواصل البشر ي
ال يمكن فيها ألي شر

 الدروس المهمة المستفادة. 

ي البلدان النامية، تفتقر إىل الموارد، 2"
" كثت  من مكاتب الملكية الفكرية، وال سيما ف 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=571474
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=571474


CDIP/30/6 
Annex 
6 
 

ي تقديم خدمات تسجيل 
 
وتتعرض لضغوط شديدة ألداء مهمتها األساسية المتمثلة ف

ولذلك يلزم القيام بكثت  من األعمال للوصول إىل المستفيدين . الملكية الفكرية
ورغم أن البلدان الرائدة بذلت جهدا للوفاء . المحتملي   بغض النظر عن جنسهم

عات وتيست  حصولهن عىل الخدمات، كان  وع للوصول إىل المختر ي المشر
 
اماتها ف بالتر 

األطراف المعنية، وأن  من الواضح أنه سيلزم بذل هذا الجهد وأكتر منه من جميع
ي هذا . الوصول إىل النساء فقط يكاد يعتت  ترفا ال يسعهم تحمله

 
والدرس المستفاد ف
ي تسليط األضواء عىل قضية النوع 

 
وع وإن كان قد نجح ف الصدد هو أن المشر

، كان يجب الحفاظ عىل تحقيق توازن دقيق بي   تخصيص الموارد لتكون  االجتماعي
ي الوق

 
ت نفسه ضمان أال يكون ذلك عىل حساب تنفيذ برنامجهم بوجه أكتر شموال وف

 عام. 

حات 3" " من الدروس المستفادة األخرى أنه من األهمية بمكان ضمان تنسيق مقتر
ي البلدان وضمان 

 
المشاري    ع القادمة من جنيف تنسيقا تاما مع المستفيدين الفعليي   ف

ي التحليل المستفيض أْي أن مفتاح نجاح المشر . دعم هؤالء المستفيدين لها 
 
وع يكمن ف

وع ي مرحلة طلب المشر
 
وع، وكذلك ف ي تصميم المشر

 
اكها ف . لألطراف المعنية وإشر

وع ونواتجه وافية بالغرض وُملبية الحتياجات  وسيضمن ذلك أن تكون مخرجات المشر
ي تحدث أحيانا بي   . المستفيدين وأولوياتهم

ومن المهم أيضا ضمان تضييق الفجوة النر
ي نهاية َمْن يق

 
ي جنيف والمستفيدين منه ف

 
وع ويتفاوضون بشأنه ف ح مشر دمون مقتر

 . المطاف

اك البلدان  "4" ي اختيار البلدان المستفيدة بناء عىل معايت  صارمة، وال بد من إشر
ينبىع 

وع وع فيها لضمان تبنيها للمشر ي اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة تنفيذ المشر
 . ف 

ي  "5"
للبلدان المستفيدة أن تضمن أيضا تخصيص موارد معينة، عالوة عىل ذلك، ينبىع 

وع وذلك، عىل سبيل المثال، من خالل . من أجل الحفاظ عىل استدامة نتائج المشر
وع عىل  ي تنفيذ المشر

ي للتنسيق والمشاركة ف 
تعيي   جهة تنسيق وطنية أو فريق وطن 

وال يقل عن . تجربةأرض الواقع، ومن ثمَّ التعلم واكتساب القدرة عىل مواصلة هذه ال
وع ونتائجه مع  اتيجية استدامة مخرجات المشر  ومناقشة استر

ُ
 التخطيط

ً
ذلك أهمية

وع.   كل بلد مستفيد، منذ بداية تنفيذ المشر

أال تحقق المشاري    ع الفوائد المتوقعة للبلدان المشاركة فيها كذلك " من المهم  6"
ي وتعزز وتعمق برامج ا لعمل الخاصة بوحدات فحسب، بل من المهم أيضا أن تتر

ي دمج المشاري    ع دمجا . العمل المعنية المسؤولة عن إدارة هذه المشاري    ع
ولذلك ينبىع 

ي محفظة عمل الوحدة المستفيدة، وإتاحة الفرصة إلثراء من ينفذونها 
ولكن . سلسا ف 

ي تديره، فمن المحتمل أال يسهم 
وع يتجاوز نطاق ومسؤوليات الوحدة النر إذا كان المشر

وع  ي أداء رسالة تلك الوحدةالمشر
ة . ف  وع من خت  ي هذه الحالة، لن يستفيد المشر

وف 
وع خارج برنامج العمل العادي  الوحدة المعنية ومعارفها، مما يؤدي إىل إدارة المشر

ي تديره
ي بذل جهود لكي تعود المشاري    ع بالنفع عىل . للوحدة النر

ولذلك ينبىع 
 المستفيدين والمنفذين معا. 

وع " مهما قلنا لن7" ي تأثت  الجائحة عىل تنفيذ المشر
فقد أصبح . نكون مبالغي   ف 

نت . التفاعل المنشود وجها لوجه مع البلدان الرائدة مستحيال  قدت عت  اإلنتر وعُ
ي عادة ما تكون فرصة للتفاعل الكامل مع البلدان الرائدة

. اجتماعات تقديم التقرير، النر

ي عت  اإلنتر  نامج التدرين  ذ الت 
ِّ
ف
ُ
نت ولجميع البلدان معا )وهنا كانت لبيئة وكذلك ن

نت بعض المزايا، فقد تمكن مزيد من المشاركي   من االنضمام( وكانت مساوئ . اإلنتر
نت أنه لم يوفر أي فرص للتفاعل وجًها لوجه بي    عقد هذه االجتماعات عت  اإلنتر

، بل ربما أبطل، زخم َّ وع والبلدان الرائدة، وهو ما أض  وع  المسؤول عن المشر المشر
 واإلقبال عليه. 

ي أن تكون جهات التنسيق الوطنية من 8"
وع األصلية تتمثل ف  ا، كانت رؤية المشر " أخت 

عات ورائدات األعمال  ز عملها عىل المختر
ِّ
ي ُيرك

المنظمات أو المؤسسات النسائية النر
ة وما شابه ذلك، وأن يجري إمداد هذه الجهات بالمعارف والمهارات المتعلقة بالملكي
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شت  سابقا 
ُ
ي ذلك هو أنه كان من األسهل واألقرب للبداهة . الفكرية، كما أ

 
والسبب ف

ي بيئة يحصلن فيها بالفعل عىل الدعم
 
ي . تقديم معارف الملكية الفكرية إىل النساء ف

 
ف

حي   أنه عندما يكون مكتب الملكية الفكرية هو الجهة المعنية بتنسيق هذه 
حث مزيد من النساء عىل االنتفاع بالملكية الفكرية،  المشاري    ع، ينقلب األمر، ومن أجل

يحتاج مكتب الملكية الفكرية إىل إيجاد وسائل تجذب النساء إىل استخدام خدماته، 
كما أن قرار البلدان بإسناد هذه المسؤولية إىل مكتب .  وهو أمر يصعب القيام به

ي مجال الملكية الملكية الفكرية أدى إىل تقليل الحاجة تنمية مهارات جهات ال
 
تنسيق ف

ي األصل. 
 
 الفكرية كما كان متوقعا ف

وع، وجرى  المخاطر والتخفيف من حدتها وع، أثناء تنفيذ المشر ي وثيقة المشر
 
، المحددين ف واجهنا الخطرين التاليي  

فة للتخفيف من حدة المخاطر:  اتيجيات الُمكيَّ  التعامل معهما من خالل االستر

مع السلطات الوطنية وجهات التنسيق أمر أساشي لتحديد  : التعاون المستمر 1الخطر 
مستوى الدعم الُمقدم من البلدان الرائدة واالضطالع باألنشطة عىل نحو سلس وتنفيذ 

ي الوقت المناسب. 
 
وع ف  المشر

 للمخاطر، أجرى 1تدبت  التخفيف 
ً
وع مشاورات دقيقة المسؤول عن : تخفيفا المشر

كاء المحليي    ي تنفيذ األنشطة والتمس مشاركة الشر
 
ولكن كان للجائحة تأثت  . التامة ف

ي التقرير 
 
كر ف

ُ
ي عىل ذلك، كما ذ  . سلن 

وع2الخطر  ي بلد رائد مختار دون تنفيذ المشر
  . : قد تحول الظروف السائدة ف 

ي إجراء المناقشات الالزمة2تدبت  التخفيف 
ي االستمرار ف 

ت تلك . : ينبىع 
وإذا تعترّ

ي البلد. المناقشات، يجوز تعليق ال
وع أو إرجاء تنفيذه ف   مشر

وع، وهو عىل وجه  ولبعض األسباب المذكورة أعاله، هناك خطر عىل استدامة المشر
عات والدعم الذي  كت   عىل النساء المختر

التحديد أنه سيكون من الصعب استدامة التر
 . سيقدم لهن

ي تنظر الويبو، وكذلك الحكومات ال يمكن أنوللتخفيف من حدة هذا الخطر، 
وطنية، ف 
هم  عات وتقديرهم لتحفت   ا لدعم المختر

ً
اف بَمْن يبذلون جهد البحث عن طرق لالعتر

ي ذلك، وإيجاد خدمة أكتر استدامة. 
 عىل االستمرار ف 

وع وع  معدل تنفيذ المشر ي نهاية تنفيذ المشر
انية ف   1% 65كان معدل استخدام المت  

ي للوثيقة  التقارير السابقة
ي المرفق الثات 

، والمرفق األول للوثيقة CDIP/24/2ترد التقارير السابقة ف 
CDIP/26/2والمرفق الثالث للوثيقة ، CDIP/29/2 . 

ي  المتابعة والنشر 
ي االستفادة من المعارف والموارد النر

يمكن، عىل سبيل المتابعة، أن تنظر الويبو ودولها األعضاء ف 
ي إطار هذ

دت إلعداد برنامج جرى إعدادها ف 
ِّ
ي ُحد

وع، وأن تتعاون مع جهات التنسيق النر ا المشر
ه من أجل مساعدتها عىل تقديم الخدمات المتعلقة بالملكية الفكرية إىل النساء  للدعم الُموجَّ

عات  . المختر

ي تطوي    ع دليل "تحويل األفكار إىل مشاري    ع 
ي هذا الصدد، يمكن أن تنظر البلدان الرائدة ف 

وف 
وع ليتناسب مع سياقها المحىلي تجارية" ا ي إطار هذا المشر

وقد يشمل التطوي    ع إدراج . لذي ُوِضع ف 
عات محليات ويمكن استكمال ذلك بأي أدوات ومواد أخرى . أمثلة محلية ودراسات حالة عن مختر

وبناء عىل ذلك، يمكن تنظيم تدريب تكميىلي لجهات التنسيق . من أدوات الويبو وموادها ذات صلة

                                                
ي فرضتها جائحة كوفيد 1

وع كان ال بد من إعادة تكييفها بسبب التحديات النر ا من أنشطة المشر انية منخفض ألن كثت  . وتحققت جميع 19-معدل استخدام المت  

ي هذا التقرير.  
 
وع، كما هو موضح ف ي وثيقة المشر

 
وع المتوقعة ف  نتائج المشر
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عاتوالنساء   . المختر

ي تكرار برنامج التوجيه الذي جرى تجريبه، إذا كانت 
 
ويمكن أن يتمثل أحد أوجه المتابعة األخرى ف

 المنهجية متاحة وبالتاىلي قابلة للتكرار. 

ي قد تكون مهتمة باألمر. 
ات الالزمة للبلدان األخرى النر وع بعد إدخال التغيت   ويمكن تنفيذ المشر

ي العنوان 
 
ي مذكرة النشر المتاحة ف

 
اتيجيات النشر الممكنة ف ويرد مزيد من التفاصيل بشأن استر

 : ي
اآلتر

https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_10_12_23_25_31_40_01  

  

https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_10_12_23_25_31_40_01
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ي 
وع التقييم الذاتر  للمشر

ي نظام إشارات الست  
 
 مفتاح الرموز والعالمات المستخدمة ف

 ال تقييم ال تقدم ** *** ****

نجز
ُ
حرز تقدم بالكامل أ

ُ
حرز بعض التقدم كبت    أ

ُ
/ توقف لم ُيحرز أي تقدم أ

ُ
 لم ُيقّيم بعد

 

 
وع  4مخرجات المشر
 )النتيجة المرتقبة(

 

 
ات اإلنجاز الناجح  مؤشر

ات   المخرجات()مؤشر

 
 بيانات األداء

 
إشارات 
 الست  

. فهم أفضل لحجم ونطاق 1

ي تواجهها النساء 
المشاكل النر

عات والمبتكرات، والحلول  المختر
ي تم التوصل إليها. 

 الممكنة النر

أوال. إجراء استعراض للمؤلفات 
الحالية المتعلقة بوضع النساء 

عات والمبتكرات ورائدات  المختر
 األعمال. 

نجز
ُ
 أ

 
**** 

ثانيا. إعداد فهرس بأفضل الممارسات، 
امج  والنماذج، وأمثلة عىل الت 

والمبادرات الرامية إىل دعم نفاذ 
عات والمبتكرات إىل نظام  المختر
 الملكية الفكرية أو انتفاعهن به. 

 

نجز
ُ
 أ

 
**** 

 

ثالثا. جمع مجموعة من القصص 
عات ومبتكرات تعرض  الفردية لمختر

ي حماية 
اعاتهن تجارب  هن ف  نتائج اختر

ي السوق. 
 وابتكاراتهن وطرحها ف 

 

 اكتمل
**** 

 

ي 2
ي ف 
. ُوِضع أساس مرجىعي وطن 

 أربعة بلدان مشاركة

أوال. تقديم أربعة تقارير وطنية عن 
ي كل بلد من 

الحالة )تقرير واحد ف 
البلدان الرائدة(، وتحديد التحديات 
ي 
ي تواجهها النساء ف 

والعقبات النر
الملكية الفكرية الوصول إىل نظام 

 واستخدامه. 

نجز
ُ
 أ

**** 
 

ي كل بلد من 
ثانيا. تحديد جهة تنسيق ف 

البلدان الرائدة األربعة، إىل جانب 
قائمة باألطراف المعنية والمؤسسات 

والمنظمات ذات الصلة واألفراد 
ي المجال. 

 النشطي   ف 

دت
ِّ
 **** ُحد

. زيادة وعي أصحاب المصلحة 3

الملكية بالدور الذي يؤديه نظام 
اعاتهم  ي حماية اختر

الفكرية ف 
 وتسويقها

فعاليات، مثل المؤتمرات  أرب  عتنظيم 
أو اجتماعات الموائد المستديرة أو 

مجموعات  الحلقات الدراسية أو
ي 
ي البلدان الرائدة )واحدة ف 

نت، ف  اإلنتر
 كل بلد(. 

 

عات من ثالثة  ي جماعي لمختر م برنامج تدرين 
ِّ
ظ
ُ
ن

لم تطلب المكسيك . األربعةمن البلدان الرائدة 
 . ي نامج التدرين   هذا الت 

**** 

عات 4 . إعداد مواد لتدريب المختر

 والمبتكرات

أوال. تقديم دليل بشأن قضايا الملكية 
الفكرية المتعلقة بطرح منتج محمي 

شر الدليل
ُ
 مخطط . ن

َّ
ِعد
ُ
وإضافة إىل ذلك، أ

نت.  شر عىل اإلنتر
ُ
 **** معلومات مكمل للدليل ون
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كة ي السوق أو بإنشاء شر
 
اءة ف ناشئة  بت 

  أو بكال األمرين. 

ثانيا. تقديم مواد عروض توضيحية 
ي حلقات العمل

 
 . الستخدامها ف

 اكتمل

 

**** 

 

ثالثا. إعداد مجموعة من المواد ذات 
ي الويبو. 

 
 الصلة المتوفرة ف

 **** اكتمل

 

. كفاءات ُمعّززة إلمداد النساء 5

ي مجال 
بخدمات الدعم الالزمة ف 

 الملكية الفكرية

أوال. تحديد أرب  ع مؤسسات/ مراكز/ 
ي كل بلد رائد( 

 
منظمات )واحدة ف

وتخصيص وحدة و/أو جهة تنسيق، 
عات والمبتكرات.   لدعم المختر

 

دت. 
ِّ
 **** ُحد

االنتهاء من أربعة برامج تدريبية  ثانيا. 
ي المراكز 

ي كل بلد رائد( ف 
)برنامج ف 
دة. 

ّ
 المحد

ي وقت إغالقه إىل مستوى 
وع ف  لم يصل المشر

امج  النضج واالستعداد الالزمي   لالضطالع بالت 
ي 
التدريبية المتوخاة، وذلك لعدة أسباب ناتجة ف 

الغالب عن الوضع الذي فرضته الجائحة 
وتوجد حاجة إىل مزيد من المشاركة . العالمية

ي االضطالع بمزيد 
ة مع كل بلد، وينبىع  من  المباشر

ولذلك . األعمال التمهيدية، مثل توطي   المواد 
ي المخرج 

ح تنفيذ التدريبات المتوخاة ف  ُيقتر
ي إطار المتابعة، عىل النحو المذكور 

الخامس ف 
 ويخضع ذلك لموافقة لجنة التنمية. . أعاله

*** 

 

. تكوين شبكة تضّم أبرز 6

ي 
عات ورائدات األعمال ف  المختر

أساشي البلدان المختارة؛ وفريق 
ي الشبكة يقوم أعضاؤه 

د ف 
ّ
ُمحد

 بالتوجيه. 

عات  إعداد قائمة بأبرز المختر
ي كل بلد 

والمبتكرات ورائدات األعمال ف 
من البلدان األربعة الرائدة، وتحديد 
فريق أساشي من هذه القائمة عىل 

 استعداد لتقديم التوجيه. 

د كل بل
َّ
هات  د حد من البلدان الرائدة الُموجِّ

ذ برنامج وإ. المحتمالت
ِّ
ف
ُ
ضافة إىل ذلك، ن

ي وشاركت فيه مبتكرات  توجيهي دوىلي تجرين 
مان  ورائدات أعمال من أوغندا وباكستان وعُ

هات  . بصفتهن ُموجِّ

ي المكسيك، أفاد معهد الملكية الصناعية بأنه 
وف 

هات، ويجري تحديث هذه  وضع قائمة بالُموجِّ
لت . القائمة كل ستة أشهر  ي  100وُسجِّ

هة ف  ُموجِّ
ة من يوليو إىل ديسمت  

 . 2021الفتر

.  24وقدمت أوغندا قائمة تضم 
ً
هة  ُموجِّ

هة.  11ووضعت باكستان قائمة تضم   ُموجِّ

**** 

. شبكة تضّم أبرز المحامي   7

الذين وافقوا عىل تقديم خدمات 
ي البلدان 

ي مجانا ف 
الدعم القانوت 

 المختارة. 

بالمحامي   المستعدين إعداد قائمة 
ي كل بلد من 

ي ف 
لتقديم الدعم القانوت 

 البلدان الرائدة. 

هات التوجيه  ي المكسيك، تشمل قائمة الُموجِّ
ف 

 . والمشورة القانونيي   

ممارسا قانونيا عىل استعداد  11حددت باكستان 
عات.   لتقديم مساعدة مجانية للمختر

*** 
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 ممارسا قانونيا عىل 19قدمت أوغندا قائمة تضم 
 . ي
 استعداد لتقديم الدعم القانوت 

مان أي بيانات. 
ُ
 لم تقدم ع

. مجموعة أدوات ُمعدة يمكن 8

وع مماثل  استخدامها لتنفيذ مشر
ي بلدان أخرى. 

 
 ف

نشر مجموعة أدوات تشمل المنهجية 
وع، والدروس  ي تنفيذ المشر

 
بعة ف

ّ
الُمت

ي أثناء 
 
المستفادة، والمواد الُمعدة ف

وع.   تنفيذ المشر

 **** اكتمل

 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[

 


