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  الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

  ةبعاسال الدورة

 2011مايو  6 إىل 2جنيف، من 

  دمغةامللكية الفكرية وهجرة األ

  األمانةمن إعدادثويقة 

ثناول مرفق هذه الويقة .1 ية يت تو ص ا ي39ل شأن ا بو  من من جدول أعامل الو ب يعي اقرتاح يتضمن ة ولتي ضرشوع موا م
تلكفة املقدرة . "لكية الفكرية وجهرة األدمغةملا"بشأن  لوبلغ ا ل يسورسي، وخيص فرنك  339 000ملرشوع هذا ات
يف يسورسفرنك  150 000مبلغ  يامن خيصلي مهنا تاك بلغبخالف املوظفني  مهنا  رسييفرنك سو 189 000 م 

يف املوظفني  .لتاك

ية و .2 نة ا نإن ا ية الفكرية ملعللج ية وا مللكاب لتمن

نظر يف م ثرفق هذه الويقة واملوافقة لمدعوة إىل ا
 .عليه

 

 ]ييل ذكل املرفق[

 

A 
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 املرفق

تان  تو يا ية من 40 و39صل شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب  لتي

رشوعثويقة   ملا

 ملخص. 1

رشوع  :ملرمز ا

 

DA_39_40_01 

نوان  :لعا

 

ية الفكرية وجهرة األدمغة  مللكا

يات جدول أعام يةصتو  :لتمنل ا

 

ية  تو صا ية ): فئة هاءلا (39ل نا بدلان ا ساعدة ا ها وهممهتا،  تصا بو، يف حدود ا بة الو ممطا ص لخ ل مب ي ل
ية بذكل، عن طريق إجراء  وال نظامت ادلوية ا تعاون مع ا ية، اب بدلان األفر نسـامي ا ل مل ل ملعل يق

ها يات عىل أسا سدراسات حول جهرة األدمغة وتقدمي تو  .ص

ية  تو صا ئة ها (40ل سائل  ):ءلفا شأن  تحدة  يف تعاوهنا مع واكالت األمم ا بو  بة الو ممطا ب مل ث ي بتكل
ئة  تحدة  تاد وبرانمج األمم ا توجه ادلول األعضاء، وابألخص مهنا األو ية الفكرية وفقا  يا نك للبمللك مل ل

ية، وعىل وجه  نظامت ادلوية ا يوسكو وسائر ا يويدو وا ية وا نظمة الصحة العا نو ل مل ن ل ن ل ملعمل م
نظم يةماخلصوص  يذ برامج ا يقا للكفاءة القصوى يف  تعاون  تعزيز ا ية  تجارة العا منة ا ل ل مل لتل نف  .تحتق

تضب  :للمرشوع مقوصف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تإن جهرة العامل املؤهلني إىل اخلارج وظاهرة جهرة األدمغة اليت تربط هبا هلام حتداين همامن 
ية يق ا لتمنيعرقالن  هم طريق.حتق ية الةف ويظل  هاجرين مللك تأثري حقوق ا ملفكرية يف تدفقات ا

يفا هام  ناجت عهنا  رشي ا ضعوتكوين رأس املال ا ل فب يام خبطوة . ل رشوع املقرتح إىل ا لقوسعى ا مل ي
ية شاطني. فأوىل من أجل سد هذه الفجوة املعر رشوع من  تكون ا نو مل بارة عن . ي عاألول 

تمرشوع حبث  سخري املعلومات الواردة يف واثئق الرباءات وا مليريم إىل  ية اخملرتعنيت  جبنسـعلقة 
سح جغرايف وماكن إقامهتم من أجل  هو عقد حلقة . لهجرة العلامءمإجراء  ثاين،  شاط ا فأما ا ل لن

ناع  بة و نا نظامت ادلوية ا ية وا صمعل خلرباء من األوساط األاكد سـ مل ل مل سـياسات هبدف وضع لامي
ية امل تدفقات املعر هجرة وا ية الفكرية وا شأن ا بحث  فجدول معل  ل لمللك ب وسوف . تربطة هباملل

ية  ية وا ية اب نة ا بحث املقرتح إىل ا بحث وجدول أعامل ا رشوع ا تاجئ  مللكتقدم  من ن للج ل ل م لتن ملع
يضلالفكرية  شلك  مسـتفنظر فهيا  ب  .ت

يذ) برامج(برانمج   16الربانمج  :لتنفا

الصةل بربامج أخرى 
مرشوعات جدول /معنية

 :األعامل

 18 و12 و8 و1الربامج 
 

ثرشوع الويقة  ية -CDIP/5/7م تصادية والاجامت ية الا ية الفكرية وا عا قمن  لتمللك

بة يف ويقة  تاجئ املر ثالصةل اب تقن ل
ية  :نالربانمج واملزيا

16-2 

رشوع هرا18 :ملمدة ا  ش 

رشوع ية ا ملمزيا  :ن

 

ية خلالف املوظفني تلكفة اإلجام لا  ي فرنك سورسي150 000: ل

 يفرنك سورسي 189 000: تلكفة املوظفني
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رشوعو .2  ملصف ا

 

 مقدمة 2-1

يةاملؤهلنيإن جهرة العامل  يق ا من إىل اخلارج وظاهرة جهرة األدمغة اليت تربط هبا هلام حتداين همامن يعرقالن  لتت . حتق
ها كذكل املؤهلنيوخروج العامل  تصاد، و نعم هبا أي ا رشي اذلي  بة رأس املال ا بارش  شلك  يقلص يقلص  ق يم ب ه لب

تو ندما  بارش  يشلك غري  ع يني، األمر اذلي يفيض ال حماةل مب ساكن ا ثال عن خدمة ا باء واملعلمون  حمللقف األ ل ًط م
تصادية رشية والا ية ا يص آفاق ا قإىل  ب من لتقل هاجرين . لت ملوعىل األجل األطول، فإن إماكية عودة ا  وما يصطحهبا –ن

تقطاب لألدمغة"من  تفرقني يف–" سـا هاجرين ا تصادية  هامات الا مل فضال عن اإل للم ق س ها أمور قد تقلل ً لك اخلارج 
ية نفعة الاجامت هارات ا نامجة عن جهرة األدمغة أو قد تؤدي حىت إىل أن حتقق جهرة ا ية ا بد سائر ا عا مل ل ئ مل غري أن . ملخل

تاجئ غري مضمونة، وال بدلان أفقر سـامي يف  لنتكل ا يف للعامل لا سة يف إاتحة فرص تو نا ظاليت ال ميكهنا ا ف  املؤهلنيمل
يد ادل  .ويللصععىل ا

تحديني يف و لسمل متاما هبذين ا يث اكان موضوع عددَّي بري من ادلراساتحالعديد من أحناء العامل  وفضال عن . ك 
تصاداهتا  تلفة للحد من جهرة األدمغة الضارة اب ياسات  قذكل، وضعت احلكومات  خم يص (سـ تقلأو عىل األقل 

سائر املربطة هبا تا يع ) خل تقطاب األدمغة "نتاجئتشجو  ".سـا

ية الفكريُوي يد أن بني ا مللكدرك إىل حد  ية ةبع وبإماكن حامية . اجتاهنيذات سـبب وظاهرة جهرة األدمغة عالقة 
يون  يا املعلومات وا نولو يو  ندسون وأخصا تخذه العلامء وا تأثري فامي  ية الفكرية ا نا ئ ه ي ملهل ج تك العاملون يف جماالت ململلك

شأن ماكن ممارسةمتصةل هبا تاجئ لا ومم  همهنب من قرارات  إاتحة وببتاكر بدل عىل الاقدرة ب تتعلقنهذه القرارات من 
يه  إىل اخلارجاملؤهلنيهجرة العامل لويف املقابل، ميكن . املعارف يحقق هد ية الفكرية  ية نظام ا تأثري يف فعا ف ا لمللك ل ل

تعزيز الا تعلقني  با ب يامل نولو جتاكر ونقل ا  .لتك

يقة بني ا هم الصالت ادل ملومع هذا، يظل  ق هامف فية الفكرية وجهرة األدمغة  يفالك تاح أي حبث جترييب. ضع   يف يوال 
يةل عن هذا املوضوع، مما يربز  ية  توفر سوى دراسات أاكد بو، وال  قلالو مي ت شأن ئجزياي تاحة  ياانت ا ب قةل ا مل لب

يفة ادلخل بدلان  هاجرين ال سـامي يف ا ضعتدفقات ا ل  .مل

يام خبطوة أو رشوع املقرتح إىل ا لقوسعى ا مل يةي شاطني. فىل من أجل سد هذه الفجوة املعر رشوع من  تكون ا نو مل . ي
ية اخملرتعني  تعلقة  بات الرباءات وا سخري املعلومات الواردة يف  رشوع حبث يريم إىل  بارة عن  سـاألول  مل طل ت م جبنع

سح جغرايف وماكن إقامهتم من أجل  سح اجلغرايف نشاط ومن شأن . لهجرة العلامءمإجراء  شئ هذا أنملا ين 
تاكر، بقدر ما ميكن تعقب  هاجرين ولال تدفقات ا ية جزية  بجغرا ل ملئ يكون .  من خالل واثئق الرباءاتالظاهرةف سـو

باب جهرة األشخا يا إجامال، ولن يقدم، يف حد ذاته، رؤى عن أ شاط و سـهذا ا صفن ها، ال صل تا جئ املؤهلني وعن  ن
تسـامي فامي ية الفكريةي  ن. (مللكعلق حبامية ا تمكل ذكل بملمن ابب ا ية عن العلامء يسـطق أن  تقصا ئإجراء دراسة ا سـ
شاط ُاذلين ح سح اجلغرايفنددوا من خالل  ية ال تدخل يف ملا تقصا ثل هذه ادلراسة الا ئ، عىل الرمغ من أن  سـ م

رشوع املقرتح  ). ملنطاق ا

نظامت ادلوية ا ية وا هو عقد حلقة معل خلرباء من األوساط األاكد ثاين،  شاط ا لأما ا مل مي ل فن ناع ل بة و صنا سـ مل
ية املربطة هبام تدفقات املعر هجرة وا ية الفكرية وا شأن ا بحث  ياسات هبدف وضع جدول معل  تا ل ب لل فسـ ل مللك ّبذا و. ل ح

ها خربة يف املوضوع تَّظملو ن نظامت ادلوية األخرى اليت  تعاون مع ا ل حلقة العمل هذه اب ل مل نظمة (ل ملال سـامي ا
نظمة العمل ادلوية  هجرة و لادلوية  مل نك ادلويللل تاد وا لبواألو هجرة من  ).نك يني يف ا شمل اخلرباء أخصا لو ئ سي

نوعة  يا(متجماالت  نولو تعلمي والقانون والعلوم وا تصاد وا جالا تك لق بحث نوع ادلراسات ) ل ية الفكرية  لوخرباء ا مللك
تاحة ياانت ا ملاليت ميكن إجراؤها عىل أرض الواقع، ال سـامي يف ضوء ا ية . لب تو يا مع ا صومتا ل  من جدول أعامل 39شـ

ية،  سيا ية الفكرية صبنلتمن تصةل اب بحث املزمع عىل األبعاد ا مللك تركزي حلقة العمل وجدول أعامل ا مل لتدفقات ل
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هجرة بصورة عامة ياسات ا هاجرين، ويس عىل قضااي جهرة األدمغة و لا ل  .سـمل

ية نة ا بحث املقرتح إىل ا بحث وجدول أعامل ا رشوع ا تاجئ  نوسوف تقدم  للج ل ل م نظر ملعن ية الفكرية  ية وا ت اب لمن مللك لت
يض شلك  مسـتففهيا   .ب

 

 األهداف 2-2

رشوع املقرتح هدفان للميكون  ية سـ تو بارش من ا شلك  بعان  ص  ل مب ية، هام39ين  :لتمن من جدول أعامل ا

ناع -1 هام أفضل يف صفوف  ها  ية الفكرية وجهرة األدمغة و سامهة يف زايدة الوعي ابلصالت بني ا ص ا فمل هم فمللك
 .ياساتلسـا

توفري و و-2 تصةل هبا،  هجرة وتدفقات املعارف ا ية الفكرية وا شأن ا بحث  نري  لضع جدول أعامل  مل ب للل مللك مسـت
شأن هذا املوضوع ية  باألساس من أجل دراسات   .مسـتقبل

يذ 2-3 ية ا لتنفاسرتا تيج
 

رشوع شاط األول  للمنفذ ا لن َّ سح اجلغرايف  - سي نظ- لتدفقات جهرة العلامءملا ناد إىل قواعد مل داخل ا ستمة، ابال
تاحة  ملياانت الرباءات ا ياانت (ب شأن الرباءات وقواعد  تعاون  ية ملعاهدة ا ياانت اإلحصا بال سـامي قاعدة ا ب ل ئ لب

ية إذا أمكن ية اخملرتع وماكن َّدسـيحو). طنالرباءات الو هاجرون من خالل مقارنة املعلومات عن  جنسـد العلامء ا مل
ته بني حبث أويل أن ه. مإقا يد يو تاحة عىل ا بري من واثئق الرباءات، لكهنا غري  تاحة يف عدد  لصعذه املعلومات  مك م
متل أن يكون يف لوهذا،. العاملي سح اجلغرايف حمل من ا يازملا ياس  .حننقص أو ا توى صعوابت ا يمي  شلك  لقو سـتق مي س

رشوع تجزأ من ا ملهذه جزءا ال  ي ً. 

ش رشوع عىل ا ثاين  شاط ا متد جناح ا ملو للم ل لن هجرةركة ايع نظامت ادلوية األخرى وخرباء ا لالفعاةل  ل  وسزتيد .للم
نظمي ية  ية الاك هةل الز بة وا نا سات ا ية مع املؤ تأ بقة ا شاورات ا تا ن سـ مل س ن مل سـ لمل فمل  حلقة معل اخلرباء من حظوظ ممل

ية اجلودة يف حلقة العمل لشاركة عا  . م

يمي -3 تعراض وا لتقالا   سـ

رشوع 3-1 تعراض ا يد ا ملموا سـ  ع

ّيعد  تصف املدة تقرسـ هر9 بعد(ملنير مرحيل  رشوع ) ش أ تعراض ا ملوتقرير هنايئ ال رشوع(سـ ملند الانهتاء من ا تقدم ). ع  نتاجئسـو
يض شلك  نظر فهيا  ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا رشوع إىل ا تفا مسـمللك ب ت من ن للج لمل  .لتملع

رشوع3-2 يمي اذلايت  للم ا لتق
 

رشوعنتاجئ ناحج لتنفيذمؤرشات ا مل ا  )نتيجةلمؤرشات ا(ل ا

تعلق  تقرير ا ملا سح اجلغرايف ل لتدفقات جهرة ملاب
 العلامء 

بو شور عىل موقع الو بحث ا يتقرير ا ن  ملل

شاركني حلقة العمل مع انعقاد  حلقة معل اخلرباء مليمي إجيايب من ا  تق

  

  

  

رشوع) أهداف(هدف  رشوع )مؤرشات(مؤرش  ملا يق هدف ا نجاح يف  مل ا  )نتيجةلمؤرشات ا(حتقل

بحثحتميل  1لهدف ا يالت:  من اإلنرتنتلتقرير ا  لتحمعدد ا

هدف  ية الفكرية وجهرة األدمغةامت 2لا شأن ا بحث  شطة ا مللكبعة أ ب ل اليت تقوم هبا  ن
سات بو وغريها من املؤ سالو  ي
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يذ -4  للتنفاجلدول الزمين 

 

شاط  الفصول لنا

 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

يف العاملني بعق رشوعتنود معل خاصة ألغراض ظتو مليذ ا ف
 

  ×      

بحث لإجراء ا
 

   × × × × × 

 تنظمي حلقة معل اخلرباء وعقدها

   × × × × × 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

تعراض سـموعد الا
 

        

تعراض الهنايئ  تصف املدة والا تقرير املرحيل  للا سـ ن مرشوعملل
 

    ×   × 
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ية  رشية(ناملزيا  )لبخالف املوارد ا

نة- 1اجلدول  يف وا تاك ئات ا رشوع  ية ا سـ مزيا ل ل مل لن  بف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ية رشية (ناملزيا تضاءلباملوارد ا ند الا ق،   )ع

نة- 2 اجلدول يف وا تاك ئات ا رشوع  ية ا سـ مزيا ل ل مل لن  بف

 

ية  سورسي(ناملزيا يابلفرنك ا  )ل

يف تاك لئة ا ل  ف

 اجملموع سـنةلا 2012 2011
ئة همين (عقود معل خاصة  فما يعادل 

 )3درجة 

63,000 126,000  189,000 

     

 189,000  126,000 63,000اجملموع

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

ية  سورسي(ناملزيا يابلفرنك ا )ل  
يف تاك لئة ا ل  ف

 اجملموع سـنةلا 2012 2011
نح ملاألسفار وا

   

   همامت املوظفني 

 100,000 100,000 أسفار الغري 

نح     ملا

تعاقديةاخل لدمات ا
   

 10,000 10,000 املؤمترات 

 40,000 40,000 أتعاب اخلرباء 

رش     لنا

   خالفه 

   األهجزة واإلمدادات

   األاثث واألهجزة 

   اإلمدادات واملواد 

 150,000 150,000اجملموع


