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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 4102 مارس 42التارخي: 

 
 

 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 عشرة الثالثةالدورة 

 4102 مايو 42اإىل  01جنيف، من 
 

 وهجرة األدمغة امللكية الفكريةملشروع تقييمي التقرير الموجز 

عداد الربوفيسور توم ب خبري التقيمي الاستشاري لرشكة خدمات يت أأند يب لإدارة الابتاكر والتكنولوجيا، أأوغادا،  .م .من اإ
 ، كينيانريويب

ه الربوفيسور توم  .0 حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل موجز التقرير التقيميي ملرشوع امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة، وقد أأعدَّ
 .د يب لإدارة الابتاكر والتكنولوجيا، نريويب، كينياب. م. أأوغادا، خبري التقيمي الاستشاري لرشكة خدمات يت أأن

واللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  .4
ىل الإحاطة علاًم ابملعلومات الواردة يف  مدعوٌة اإ

 مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 قامئة اخملترصات الواردة يف النص الإجنلزيي

CDIP  Committee on Development and Intellectual Property 

DA  Development Agenda 

DACD  Development Agenda Coordination Division 

OECD  Organization for Economic Cooperation and Development 

IP  Intellectual Property 

IPOs  Intellectual Property Offices (national) 

IOM  International Organization for Migration 

ILO  International Labour Organization 

ITC  International Trade Center 

LDCs  Least Developed Countries 

FAO  Food and Agriculture Organization 

FDI  Foreign Direct Investment 

PCT  Patent Cooperation Treaty 

R&D  Research and Development 

SLA  Service Level Agreements 

UNCTAD United Nations Conference for Trade and Development 
UNEP  United Nations Environmental Program 
UNIDO  United Nations Industrial Development Organization 
WHO  World Health Organization 
WIPI  World Intellectual Property Indicators 
WIPO  World Intellectual Property Organization  

       WTO  World Trade Organization 
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 موجز معيل

 معلومات أأساس ية عن املرشوع

 اإىل 4104من يناير ، أأي شهرا 01يف فذ امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة، واذلي ن   -تقيميي ملرشوع هذا تقرير  .0
ىل معاجلة توصي، و جدول أأعامل التمنيةواملرشوع من بني مرشوعات . 4102 يونيو . 21و 21جدول أأعامل التمنية  يتهيدف اإ
يف جنيف يف  ت عقديتال (التمنية نةجل ة وامللكية الفكرية )ادلورة السابعة للجنة املعنية ابلتمنييف متت املوافقة عليه و 

 بدمع من شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية.  شعبة الاقتصاد والإحصاء ه. ونفذت4100 مايو

  بني امللكية الفكرية وجهرة العاملني يف جمال املعرفة، الصالتبشدة عىل  اركز  نيطايتأألف املرشوع من نشو  .4

ىل تسخري املعلومات الواردة يف طلبات الرباءات واملتعلقة والنشاط الأول عبا )أأ( رة عن مرشوع حبث يريم اإ
جراء مسح جغرايف لهجرة العلامء قامهتم من أأجل اإ نشاء اجلغرايف هذا . والهدف من املسح جبنس ية اخملرتعني وماكن اإ اإ

 ل وئائق الرباءات.جغرافية جزئية لتدفقات املهاجرين ولالبتاكر، بقدر ما ميكن تعقب الظاهرة من خال

وصناع  املهمتةأأما النشاط الثاين، فهو عقد حلقة معل خلرباء من الأوساط الأاكدميية واملنظامت ادلولية و  )ب(
مت حلقة نظو للبحث بشأأن امللكية الفكرية والهجرة والتدفقات املعرفية املرتبطة هبام.  برانمجالس ياسات هبدف وضع 

ابلتعاون مع املنظامت ادلولية الأخرى اليت لها خربة يف املوضوع )ل س امي املنظمة ادلولية للهجرة ومنظمة  املذكورةالعمل 
اخلرباء أأخصائيني يف الهجرة من جمالت متنوعة )الاقتصاد اكن مضن العمل ادلولية والأونكتاد والبنك ادلويل(. و 

جراؤها عىل أأرض والتعلمي والقانون والعلوم والتكنولوجيا( وخرباء املل  كية الفكرية لبحث نوع ادلراسات اليت ميكن اإ
 الواقع، ل س امي يف ضوء البياانت املتاحة.

 هام:و من جدول أأعامل التمنية،  21للمرشوع املقرتح هدفان ينبعان بشلك مبارش من التوصية و  .2

ذاكءاملسامهة يف  )أأ( ا فهام أأفضل يف صفوف صناع الوعي ابلصالت بني امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة وفهمه اإ
 الس ياسات.

مس تنري للبحث بشأأن امللكية الفكرية والهجرة وتدفقات املعارف املتصةل هبا، لتوفري الأساس برانمج وضع و  )ب(
 راسات مس تقبلية بشأأن هذا املوضوع.دل

 أأهداف التقيمي وحموره ومهنجيته

ىل قسمني. ويرتبط القسم الأول اب .2 خالل تنفيذ  املكتس بةس تخال  ادلروس من التاارب تنقسم أأهداف التقيمي اإ
مبا يفيد مواصةل الأنشطة يف هذا اجملال. وقد مشل  (حتديد الأمور اليت لقيت جناحا والأمور اليت مل ت توج ابلنااح) املرشوع

جراءات عدة مهنا القيام بتقيمي تصممي املرشوع دار  ذكل اإ اليت حتققت والإبالغ  الرصد والإبالغ وقياس النتاجئته، ومن ذكل واإ
ىل أأدةلتوفري معلومات تقيميية فريتبط ب  . وأأما القسم الثاينهتاعهنا، وتقدير احامتل اس تدام اختاذ يف اللجنة دلمع  مستندة اإ

 لقرارات.ا

املسامهة يف زايدة وعي صانعي الس ياسات ابلصالت اليت تربط بني امللكية الفكرية ومّت تقيمي مدى فعالية املرشوع يف  .5
مس تنري للبحث بشأأن امللكية الفكرية والهجرة وتدفقات املعارف املتصةل هبا، برانمج وضع ، و جهرة الأدمغة وحتسني فهمهم لهاو 

ىل معايري التقيمي الأربعة التالية: تصممي املرشوع راسات مس تقبلية بشأأن هذا املوضوعدللتوفري الأساس  . واستند التقيمي اإ
دارته، والفعالية، والاس تدا  .21و 21مة، وتنفيذ التوصيتني واإ
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ىل اسعى و مجلع البياانت.  تمقابالو  نظريةتقيمي دراسة واس تخدم خبري ال  .6 حلصول عىل أأكرب قدر ممكن من املعلومات اإ
وئائق املرشوع والتقارير املرحلية وتقرير البحث وتقرير  تكل الوئائق من بنيمن خالل مراجعة الوئائق اليت أأاتحهتا الويبو. و 

ىل جانبالعمل حلقة  حول هذا املوضوع من تأأليف ابحثني أ خرين. وئائق أأخرى فريق املرشوع و  أأعدهامنشورات أأخرى  اإ
 .الرئييس مع فريق املرشوع والباحثعىل ابلفيديو عىل الإنرتنت مقابةل  ت، أأجريالنظرية ادلراسةاس تكامل ومن أأجل 

 الرئيس ية النتاجئ

 تصممي املرشوع واإدارته

وثيقة  وتوقعت. ةقق: أأظهر التقيمي كفاءة وثيقة املرشوع كدليل توجهييي لتنفيذ املرشوع وتقيمي النتاجئ احمل0 النتياة .7
جراء مسح جغرايف ل  الأول هوالنشاط و . رئيسني نيطانشالقيام ب املرشوع  داخليا  أأجري، واذلي جهرة العلامءتدفقات اإ

 ن بنااح.اذ النشاطنفّ و تنظمي حلقة معل للخرباء. فيمتثل يف النشاط الثاين  وأأما ابلعامتد عىل قواعد بياانت الرباءات املتاحة.

توفري معلومات عن التقدم احملرز يف ل وافية ومفيدة  والإبالغ ،التقيمي اذلايتو : اكنت أأدوات رصد املرشوع، 4 النتياة .1
عداد وثيقة املرشوع عىل وتنص . تنفيذ املرشوع ( أأشهر من اإطالق املرشوع؛ 1بعد تسعة )ن نصف املدة عمرحيل تقرير اإ

أ خر ، وتقرير املسح اجلغرايف لتدفقات جهرة العلامء بشأأناملرشوع، وتقرير  اس تكاملاملرشوع بعد عن   اهايتقرير اس تعرايضو 
 .ا احملددالتقارير الثالثة يف وقهتتكل ت عدفقد أ  ابس تثناء التقرير الهناي، والعمل. بشأأن حلقة 

أأن دور  خبري التقيميلحظ و. الأدىن هحديف  مانةالأ مسامهة الكياانت الأخرى داخل  مس توى ن: اك2 النتياة .1
تطلبت، عىل ما قاعدة البياانت وحتليل تدفقات الهجرة معلومات جتميع اكن حمدودا لأن معلية خرى يف الويبو الأ شعب ال 

 .ءهمارات متاحة فقط يف شعبة الاقتصاد والاحصايبدو، 

أأول، : ني هامرئيس ي ينخطر ع و وقوثيقة املرشوع توقعت . يف وثيقة املرشوعحيدث اخلطران املتوقعان : مل 2 النتياة .01
قماكن معلومات متعلقة جبنس ية اخملرتعني و  عىلقامئ  بحثال ن مرشوع أأ خطر  يف الطلبات املودعة بناء عىل  واردةال ،هتماماإ

 وئانيا،. امتحزي  وأأ  مكمتل غري يكونقد هذا الهنج ملسح القامئ عىل اأأن يف طر يمكن اخلو معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 
ىل أأن لمنظامت ادلولية الأخرى وخرباء الهجرة. ل العمل يتوقف عىل املشاركة النشطة حلقة أأن جناح خطر  وتوصل التقيمي اإ

قامماكن و اخملرتعني نس ية املتعلقة جب املعلومات  مشاركة كام لحظ أأن . الرباءاتطلبات يف % 1106 ةنس بب  نت متاحةاك هتماإ
 ةجامع 02و، منظامت دولية( 1) مثاين وممثلها وحض  ،عالية جدااكنت العمل حلقة يف املنظامت ادلولية وخرباء الهجرة 

 وعليه، مل حيدث اخلطران املتوقعان. .(2 رفقانظر امل) حبثية ةومؤسس

املرشوع  لأن وجيات اجلديدة، وغريها من القوى اخلارجيةأأخذ املرشوع يف الاعتبار الاجتاهات والتكنول: 5 النتياة .00
 ملرشوع، وضعتوعىل طول مراحل ا. نيرتعاخملتدفقات جهرة املتعلقة ب ث وتبادل املعلومات احباال الأ مب اكن معنياً  بذاته

 عىلعىل موقع الويبو نتياة البحث  ترش ن  . و ث بشأأن امللكية الفكرية وجهرة الأدمغةاحبأأ مهنجية جديدة لإجراء  واعمتدت
 1نرتنت.الإ 

                                                
1
 id=252189http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_ويه متاحة عىل:  CDIP/12/INF/4 الوثيقة 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252189
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 فعاليةال

ذاكءاملسامهة يف : املرشوع مفيد جدا يف 6 النتياة .04 الوعي ابلصالت بني امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة وفهمها فهام  اإ
 :ما ييل . وحتقق ذكل من خاللأأفضل يف صفوف صناع الس ياسات

 هذا املوضوع، حولتوليد معارف جديدة  (أأ )

 ،رباءاخلمعل واملعلومات أأثناء حلقة  ال راءوتبادل  (ب)

 ،مرشوع البحثاس تنتاجات نرش و  (ج)

 البحث يف الندوات واملؤمترات. اس تنتاجاتعرض و  (د)

برانمج مس تنري للبحث بشأأن امللكية الفكرية والهجرة وتدفقات املعارف : املرشوع فعال اإىل حد ما يف وضع 7 النتياة .02
بشأأن  عامة قدم املرشوع مقرتحات وتوصياتو . دلراسات مس تقبلية بشأأن هذا املوضوع املتصةل هبا، لتوفري الأساس

 أأثناء التنفيذ.أأكرث  هاصقل ينبغي ، واليت ةمكنامل موضوعات البحث 

 الاس تدامة

وغريها  الويبواس مترار تدل عىل س تدامة لأن هنام مؤرشات قوية من حيث الافر  عالية  دليه : املرشوع1 النتياة .02
 :والأدةل اليت تؤيد ذكل يه كام ييل. هذا املوضوع مل عىليف الع

 س مترار العمل يف هذا املوضوع.ابلبحث أأوساط ا اهامتم )أأ(

 يف أأعقاب نرش مرشوع البحث. ةيش بك ال نرتنت يف وسائل الإعالم عىل الإ  ردود فعل أأوساط البحث )ب(

ماكنية )ج(  .ةوجهرة الأدمغامللكية الفكرية  صل علهيا بشأأنالويبو من البياانت احملاس تفادة  اإ

يف بحث حول امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة ال . سامه مرشوع 21و 21تني التوصي  تنفيذ املرشوع يف سامه: 1 النتياة .05
 .21 ةاخلرباء يف حتقيق التوصيحلقة معل واكلت الأمم املتحدة يف لاملشاركة النشطة سامهت ، يف حني 21التوصية  تنفيذ

 الاس تنتاجات

دار  املرشوعتصممي  :أألف  تهواإ

ىل  .06 ىل تقيمي ال توصل ، 5-0نتاجئ ال استنادا اإ  :الاس تنتاجات الأربعة التاليةاإ

 وثيقة املرشوعوفقا لبنااح املرشوع ن فذ  :0الاس تنتاج  (أأ )

 ةققاحملمراقبة تنفيذ املرشوع وتقيمي النتاجئ لتوجيه و  ةاكفيوثيقة املرشوع اكنت  :4الاس تنتاج  (ب)

 لأنحمدودة الويبو يف الأخرى  الشعبمشاركة اكنت ، : بناء عىل تصممي املرشوع2الاس تنتاج  (ج)
يف شعبة الاقتصاد سوى متاحة مل تكن  متخصصةهمارات خربات و ب طلتع املرشوتنفيذ 
 .ءالاحصاو

اس تخدام بياانت معاهدة  املرشوع يههذا مهنجية يف  ةقوة الرئيس يالنقطة : 2الاس تنتاج  (د)
قاموماكن اخملرتعني جنس ية  عنالرباءات  ترشيع الولايت املتحدة بشأأن التغيري يف ويعد . هتماإ
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قام جنس ية اخملرتع وماكن رشط اذلي أأاهيى  ،رباءاتال س مترار تطبيق املهنجية ل قاس يةرضبة  تهاإ

 .املتعلقة ابلولايت املتحدةث وادلراسات احبلأ اعىل يف املس تقبل 

 فعالية املرشوع :ابء

ىل الن  .07 ىل تقيمي توصل ال ، 7و 6 تيجتنياستنادا اإ  :التاليني نيالاس تنتاجاإ

ذاكءيف سامه املرشوع : 5الاس تنتاج  .01 ما  عرب الوعي ابلصالت بني امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة وفهمها فهام أأفضل اإ
ونرش اس تنتاجات مرشوع  ال راء واملعلومات أأثناء حلقة معل اخلرباء،وتبادل  توليد معارف جديدة حول هذا املوضوع،: ييل

اكن  اذلين مشلهم املرشوع واضعي الس ياساتعدد بيد أأن  وعرض اس تنتاجات البحث يف الندوات واملؤمترات. البحث،
 .امجلهور املس هتدفودا أأكرب لتوس يع نطاق هجالويبو أأن تبذل من بد  ولقليال 

بلورة ن كميذكل، ومع . هتاطبيعيف  عامةٌ ث اليت صاغها املشاركون يف حلقة العمل البح برانمج عنارص:  6لس تنتاج ا .01
 :التالية البحثموضوعات 

 .املهارات العامل ذوي أأس باب ونتاجئ جهرة (أأ )

 املهاجرة. وأأصوهلماخملرتعني  متيزيمن أأجل  الشخصية والعائليةاس تخدام الأسامء  (ب)

 .اخملرتعنياس تقصاءات حول  (ج)

 .ين ذوي املهارات العاليةالعائدهاجرين امل  اس تقصاءات حول (د)

 الاس تدامة :جمي

ىل استنادا  .41 ىل تقيمي توصل ال ، 1 النتياةاإ  .أأدانهالاس تنتاج اإ

 وأأ الويبو  طرفسواء من جهرة الأدمغة واصةل البحث يف جمال امللكية الفكرية و مل اكف اهامتم: هنام 7 الاس تنتاج .40
 :من أأجل تعزيز الاس تدامة لقيام مبا ييلالويبو لينبغي ، . ومع ذكلأأوساط البحث

 املوضوع يف ثالبحدمع مواصةل  (أأ )

 مشرتكة وعاتمرش  عربلباحثني من البدلان النامية ا كفاءات تكويندمع  (ب)

ة قواعد البياانت املعدّ عىل ة املزتايدللطلبات  الاس تاابة متّكن منخدمات مزيد من املوارد لتوفري  ختصيص (ج)
ىل نتاجئ   مرشوع البحثاستنادا اإ

ضافية  ندواتمعل و حلقات تنظمي  (د)  .مرشوع البحثنتاجئ  تعمميل اإ

عداد دمع  (ه)  نشورات من امل ربعدد أأكاإ

 21و 21جدول أأعامل التمنية  يتتنفيذ توصي :دال

ىل النتياةاستنادا  .44 ىل تقيمي توصل ال ، 1 اإ  :الاس تنتاج التايلاإ

جراء ، ل 21التوصية  حتقيق يفرمغ أأن املرشوع سامه : 1الاس تنتاج  .42  21 تنفيذ التوصيةمزيد من ادلراسات ل بد من اإ
ىل و  .تنفيذا اكفيا يالء الاعتبار اإ  :العمليف حلقة  املشاركون امقدهم لتنيال  تنيالتالي  نيتالتوصي ينبغي اإ
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ىل من  نواخملرتع ن فهيم، مبتنفيذ س ياسات لمتكني املهاجرين (أأ )  .وطهنمالعودة اإ

 .جبالياهتم يف اخلارجالعديد من البدلان الأفريقية رفة معمجع البياانت لتحسني  (ب)

 التوصيات

ىل استنادا  .42 ىل تقيمي توصل ال ، 1-0الاس تنتاجات اإ  :التوصيات الأربع التاليةاإ

 عاتو ضل س امي يف املو و، جهرة الأدمغةث يف جمال امللكية الفكرية و البحاس مترار  التمنية جلنة تدمعأأن : 0التوصية  .45
 :التالية

 .املهارات العامل ذوي أأس باب ونتاجئ جهرة (أأ )

 املهاجرة. وأأصوهلماخملرتعني  متيزيمن أأجل  الشخصية والعائليةاس تخدام الأسامء  (ب)

 .اخملرتعنياس تقصاءات حول  (ج)

 .ين ذوي املهارات العاليةالعائدهاجرين امل  اس تقصاءات حول (د)

جراء يف البدلان الأفريقية أأمانة الويبو أأن تدمع :  4التوصية  .46 ىل اميكهنث احبأأ اإ  :ما ييل أأن تؤدي اإ

ىل من  نواخملرتع ن فهيم، مبتنفيذ س ياسات لمتكني املهاجرين (أأ )  .وطهنمالعودة اإ

 .جبالياهتم يف اخلارجالعديد من البدلان الأفريقية رفة معمجع البياانت لتحسني  (ب)

 مانة القيام مبا ييل:ينبغي للأ ، جهرة الأدمغةث بشأأن امللكية الفكرية و تعزيز اس تدامة البحمن أأجل : 2التوصية  .47

 املوضوع يف ثالبحدمع مواصةل  (أأ )

 مشرتكة وعاتمرش  عربلباحثني من البدلان النامية ا كفاءات تكويندمع  (ب)

ة قواعد البياانت املعدّ عىل ة املزتايدللطلبات  الاس تاابة متّكن منخدمات مزيد من املوارد لتوفري  ختصيص (ج)
ىل نتاجئ   مرشوع البحثاستنادا اإ

ضافية  ندواتمعل و حلقات تنظمي  (د)  .مرشوع البحثنتاجئ  تعمميل اإ

عداد دمع  (ه)  نشورات من امل ربعدد أأكاإ

 ]اهاية الوثيقة واملرفق[


